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تمييد
استجابة لمقرار  14/24الذي أصدره مجمس إدارة موئؿ االمـ المتحدة والذي بموجبو دعا الدوؿ االعضاء ألف تعد تقارير
وطنية تنظر في تنفيذ جدوؿ اعماؿ الموئؿ الثاني وغير ذلؾ مف االىداؼ والغايات ذات الصمة المتفؽ عمييا دوليا ،والتحديات
أساسا لصياغة
الجديدة واالتجاىات الناشئة وبمورة رؤية مستقبمية لممستوطنات البشرية والتنمية الحضرية المستدامة باعتبارىا
ً
جدوؿ اعماؿ حضري جديد.
تضمف جدوؿ اعماؿ الموئؿ الذي جرى اعتماده في عاـ  1996التزاـ رؤساء الدوؿ والحكومات بيدفيف رئيسيف "المأوي
المناسب لمجميع" و "مستوطنات بشرية مستدامة في عالـ أخذ في التحضر” ،كما التزموا بتنفيذ خطة عمؿ تستند إلى ىذه
االىداؼ.
وبناء عمى ما تقدـ أعدت دولة ليبيا تقريرىا الوطني لمموئؿ الثالث ليتضمف التقدـ المنجز والتحديات الجديدة واالتجاىات
الناشئة والرؤية المستقبمية لممستوطنات البشرية والتنمية الحضرية المستدامة وفقاً لممبادي التوجييية ونموذج إعداد التقارير
الوطنية عف ستة مواضيع رئيسية وثبلثيف مسألة واثنى عشر مؤش اًر مع التزاـ دولة ليبيا بتوفير الدعـ البلزـ لصياغة أجندة

حضرية جديدة تعمؿ لتحسيف مستوي معيشة مواطنييا وتنشيط اقتصادىا مف خبلؿ العمؿ ضمف أطر الشراكة وتعزيز سبؿ

التنسيؽ والتعاوف وضماف تحقيؽ الدور التحولي االيجابي لؤلجندة الحضرية الجديدة في عالـ أخذ بالتحضر بوتيرة متسارعة
وتحقيؽ التنمية المستدامة.
وفي ىذا الصدد نتقدـ بالشكر الجزيؿ لممكتب االقميمي لمدوؿ العربية لبرنامج االمـ المتحدة لممستوطنات البشرية بالقاىرة لما
قدمو مف دعـ فني لصياغة ىذا التقرير.

م .عمى عبد الحفيظ إبراىيم أبحيري
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مقدمة
تقع ليبيا في الوسط الشمالي مف قارة افريقيا بيف خطي عرض ( )33-18شماال وخط طوؿ ( )25-9شرقًا وتشرؼ عمى
كيمومتر وتمتد جنوباً حتى الحدود الشمالية لتشاد والنيجر والسوداف وبعض
ًا
البحر المتوسط مف الشماؿ بساحؿ طولو 1900
كيمومتر ويحدىا مف الشرؽ جميوريتي مصر العربية
ًا
الدوؿ األوروبية تقترب مف سواحميا في بعض المواقع بحوالي 350
والسوداف ،ومف الجنوب جميوريتي تشاد والنيجر ومف الغرب جميوريتي تونس والجزائر.
2

 -المساحة 166656000 :كـ

 الشريط الساحمي 1900 :كيمومتر.شتاءا.
 المناخ  :حار جاؼ صيفًا ،بارد ممطر ً عدد السكاف  660286000 :نسمة (.)2013 -النمو السكاني %168 :في السنة (.)2009

 متوسط العمر المتوقع عند الميبلد 71 :سنة (.)2011 نسبة سكاف الحضر.)2011( % 85 : عدد األسر 9816190 :أسرة (ليبية وغير ليبية) (.)2013 أھ ّـ المدف :طرابمس ،بنغازي ،سبيا. المغة الرسمية :المغة العربية. الديانة :اإلسبلـ. -العممة :الدينار =  16000درىـ.

 الناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية (بمميوف دينار) 866288 :مميوف دينار (.)2009الديموغرافية الحضرية والتحديات أمام جدول أعمال حضري جديد
أوال  -المسائل
ُ
منذ تعداد عاـ  1995وحتى عاـ  2006ارتفع حجـ سكاف ليبيا بنسبة  %16ليصؿ إلى  56922مميوف نسمة وفقَا لتقديرات
 2012مع مبلحظة أنو يتضاعؼ تقر َيبا كؿ  30سنة (الشكؿ رقـ  ،)1بالرغـ مف ذلؾ انخفضت نسبة الزيادة الطبيعية لمسكاف

مف  %2.9في  1995إلى  %1.8في عاـ  2006وكذلؾ ،انخفضت نسبة السكاف مف الفئة العمرية  14-0سنة مف

 %39605في عاـ  1995إلى  %31606في عاـ  ،2006مف ناحية أخرى ظمت نسبة السكاف في المناطؽ الحضرية مرتفعة

لتبمغ  %85في عاـ .2011
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الشكل رقم ( :)0تطور التعداد والتوزيع السكاني في ليبيا خبلؿ الفترة مف 2015-2006
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المصدر :التقرير االحصائي السنوي لو ازرة الصحة الميبية لعاـ ( [1] 2013التقديرات وفؽ معدؿ زيادة السكاف
التي بينتيا نتائج تعداد السكاف لمعاـ .)2006
 0.0إدارة التحضر السريع
 0.0.0التقدم المنجز

يتـ التعامؿ مع المسائؿ والتحديات الديموغرافية لمدولة الميبية مف خبلؿ سياسة التنمية المكانية عمى المستوى الوطني

( [2] )2030-2006والتي تعد تواصبل لممخطط الوطني الطبيعي األوؿ لمفترة مف عاـ  1980إلي  2000ميبلدي.
تيدؼ سياسة التنمية المكانية إلى رسـ الخطوط العريضة إلدارة وتخطيط التجمعات السكنية ،والبنية التحتية ،والخدمات،
واستغبلؿ األرض بدولة مترامية األطراؼ ،وكذلؾ تحديد المراكز أو التجمعات الحضرية والريفية التي ينبغي تنميتيا

طبقاً ألىداؼ وأولويات التنمية عمى المستوييف الوطني والمحمي ،كما ارتكزت سياسة التوزيع المستقبمي لمسكاف عمى
التوفيؽ بيف متطمبات التوزيع المتوازي لمسكاف واالعتبارات االقتصادية والبيئية.

مف األىداؼ الرئيسية لمسياسة المكانية تحقيؽ تنمية متوازنة مكانياً وديموغرافياً فالمواطنوف الميبيوف ينبغي أف يحصموا

عمى فرص متساوية بغض النظر عف أماكف تواجدىـ جغرافياً ،وىذا ال يتحقؽ إال بانتياج تنمية متوازنة وعادلة عبر

جميع مدف وقرى ليبيا كما ىو مقترح وموضح بالشكؿ رقـ ( ،)2وسيكوف ليذا اليدؼ أثر عمى السبلمة واألمف والحد

مف اليجرة الداخمية وتسييؿ استغبلؿ الموارد الطبيعية.

لقد أىتـ المخطط الوطني الطبيعي طويؿ المدى  2000-1981ميبلدي بنمط التوزيع غير العادؿ في توزيع التجمعات
السكنية الحضرية والريفية ،والتركيز عمى مدينتي طرابمس وبنغازي ،وعدـ ظيور المدف المتوسطة في الحجـ والطبيعة

المتناثرة جغرافياً لمتجمعات السكنية في الجنوب ،والتفاوت في مستويات المعيشة ومستوى توفير الخدمات والمرافؽ بيف
التجمعات السكنية ،كما استيدؼ المخطط ترسيخ القاعدة االقتصادية في المدف الصغيرة وكذلؾ إعادة توطيف سكاف
التجمعات السكنية الفقيرة ،مع إعداد المخططات الشاممة لكؿ مدينة تمتمؾ فرصة تنمية مكانية ،وبالرغـ
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مف تحقيؽ بعض النجاحات خبلؿ فترة السبعينيات والثمانينيات مف القرف الماضي إال اف وخبلؿ فترة التسعينيات وما
بعدىا فاف االستثمار بالمشاريع التنموية مف بنية تحتية واسكاف كاف ال يفي باالحتياجات وخاصة بالمدف المتوسطة

والصغيرة واألرياؼ مما ادى لقصور بمشاريع البنية التحتية واالسكاف.

كما اف التوقعات توحي بزيادة في عدد السكاف مف  5.6مميوف نسمة في سنة  2009ـ إلي  8.2مميوف نسمة سنة
 2030ميبلدي (الجدوؿ رقـ  ،)1ىذه الزيادة سيترتب عنيا عدداً مف التحديات الرئيسية في المستقبؿ القريب مف توفير

سكف مبلئـ ،غذاء ،مياه شرب نقية ،وظائؼ ،رعاية صحية ،تعميـ ،مواصبلت كؿ تمؾ المتطمبات ليا تأثير مباشر عمى
التخطيط الطبيعي حيث أنو باإلمكاف ترجمتيا إلي مطالب فعمية وبنية أساسية.

الشكل رقم ( )6خريطة تنمية متوازنة مكانيا وديموغرافيا

المصدر :مصمحة التخطيط العمراني
انتيجت السياسة الوطنية المكانية نيج التنمية المتوازنة مكانيا وديموغرافيا بعد التجربتيف السابقتيف حيث تبنت التجربة
االولى سياسة الحد مف نمو المدف الكبيرة وتنمية المدف الصغيرة والدواخؿ ودعميا بالخدمات والمرافؽ والبنية التحتية اال

انو تـ تغيير ىذه السياسة في التجربة الثانية بالتركيز في التنمية الساحمية ،وكاف مف اىـ معالميا ضخ المياه الى
الشريط الساحمي حيث يتركز السكاف في المناطؽ الحضرية الساحمية ،والمضي قدما في النيج يتطمب التركيز عمى
المتطمبات االساسية إلنجاح ىذا النيج في تعزيز البنية التحتية الفنية واالجتماعية وىذا يشكؿ التحدي االكبر مع
الصعوببت البيئية والجغزافية جنبب الي جنب إلنجاح ىذا النيج.
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الجدول رقم  :0تقديرات السكاف الميبييف حسب المناطؽ باآلالؼ لمعاـ  2030-2009ـ
أسم المنطقة

6119

6100

6101

6111

District

طبرؽ

160

166

172

273

Tobruk

درنة

164

170

176

248

Derna

الجبؿ األخضر

204

212

220

322

Al-Gebal - Alakhdar

المرج

185

191

198

268

Almarege

بنغازي

656

679

693

888

Benghazi

إجدابيا

145

151

157

224

Ajdabia

الواحات

30

35

42

42

Al-Wahat

الكفرة

45

54

65

67

Al-Kufra

سرت

140

146

152

228

Sirte

الجفرة

50

60

72

91

Al-Jufra

مصراتة

542

562

577

850

Misurata

المرقب

433

449

465

634

Al-Merghip

طرابمس

1050

1086

1122

1,363

Tripoli

الجفارة

449

446

462

744

Joufara

الزاوية

287

297

307

437

Alzawea

زواره

285

295

305

408

Zwarah

الجبؿ الغربي

305

321

328

412

Al-Gebal-Elgharbi

نالوت

93

96

103

122

Naloot

سبيا

126

131

135

211

Sebha

وادي الشاطئ

78

80

82

116

Wadi-Alshati

مرزؽ

77

80

82

150

Morzig

وادي الحياة

76

78

80

146

Wadi-Alhiat

غات

23

27

33

39

Ghat

56812

66028

8,283

Total

56603

المصدر *:التقرير االحصائي السنوي  - 2013و ازرة الصحة ] ** [1مبلمح السياسة الوطنية لئلسكاف بميبيا (.[3] )2033 - 2014

 6.0.0التحديات الناشئة
.1

الزيادة المتوقعة بعدد السكاف سيترتب عنيا عدداً مف التحديات الرئيسية في المستقبؿ القريب مف توفير سكف

.2

تنامي اليجرة نحو المدف الكبيرة وخاصة العاصمة ألنيا تمثؿ المركز الرئيسي لمنمو االقتصادي مما ادي

مبلئـ ،غذاء ،مياه شرب نقية ،وظائؼ ،رعاية صحية ،تعميـ ،مواصبلت.

لخمؿ بنمط التوزيع المكاني لمسكاف واستقطاب عناصر النمو االقتصادي مف المدف االخرى.
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 1.0.0الرؤية المستقبمية

يجب تبني السياسات واالستراتيجيات المناسبة إلدارة الوتيرة المتسارعة لمنمو العمراني وذلؾ مف خبلؿ االسراع بتفعيؿ

مشاريع التخطيط العمراني بعد تحديث وتفعيؿ السياسة المكانية .
اىـ وسائؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تتضمف:
.1

تشجيع نمو االقاليـ التخطيطية والتجمعات السكانية البعيدة عف المراكز الحضرية لممدف الرئيسية (طرابمس –
بنغازي) وخمؽ التنافسية بيف المدف واالقاليـ.

.2

تبني استراتيجية إلقامة المدف الجديدة والمدف التوابع.

.3

االىتماـ بتحسيف البنية التحتية والعمؿ عمى تقميص الفجوة االسكانية مف خبلؿ تشجيع القطاع الخاص

.4

تبني تنمية متوازنة عمى كامؿ التراب الميبي والرفع مف مستوى تنمية المدف الثانوية القائمة خاصة التي تقع

.5
.6

لبلستثمار بيذه المجاالت وتشجيع الشراكة ما بيف القطاعيف العاـ والخاص.

بعيداً عف الساحؿ وتنمية المدف الحدودية لتأميف الحدود وتسييؿ التجارة مع دوؿ الجوار.

تبنى التقنيات واالساليب الحديثة في اعداد المخططات مثؿ نظـ المعمومات الجغرافية واسموب التخطيط

المستمر.

االستفادة مف التجارب العالمية واالستعانة بالخبرات االجنبية ونقؿ المعرفة.

 6.0إدارة الروابط الريفية الحضرية
 0.6.0التقدم المنجز

لقد اىتـ المخطط الوطني الطبيعي طويؿ المدى في الفترة  2000-1981بنمط التوزيع غير العادؿ لمعظـ التجمعات

السكنية الحضرية والريفية بالمقارنة بمدينتي طرابمس وبنغازي ،والتفاوت في مستويات المعيشة وتوفر الخدمات والمرافؽ،
كما استيدؼ المخطط ترسيخ القاعدة االقتصادية بالمدف المتوسطة والصغيرة وكذلؾ اعادة توطيف سكاف التجمعات

السكانية الفقيرة ،مع اعاد المخططات الشاممة لكؿ مدينة او قرية تمتمؾ فرص تنمية مكانية.

ولقد تحقؽ نجاح ممحوظ حيث اصبح توزيع السكاف عمى المناطؽ الجغرافية اكثر مبلئمة ويمقى قبوال حسنا .وخبلؿ
الفترة ما بيف ( ،)1995-1973والتي تفصؿ بيف تعداديف لمسكاف حيث كانت نسبة الزيادة في عدد السكاف بالمناطؽ
االكثر تحض ار ىي االقؿ بالمقارنة بالمدف االقؿ تحض ار ،مما يوحى باف ىذه المناطؽ قد شيدت نموا مطموبا ووفؽ ما
استيدفو المخطط الوطني الطبيعي طويؿ المدى كما اف تطوير التعميـ والصحة والخدمات االخرى والصناعات

بالمجمعات السكنية بكافة انحاء الببلد يعتبر مف االسباب المحتممة لما لوحظ مف استقرار جغرافي لمسكاف ونمو متوازف
لمتجمعات السكنية عمى المستوي الوطني.
 6.6.0التحديات الناشئة

بالرغـ مف زيادة عدد السكاف بالتجمعات السكنية الريفية الصغيرة إال أف مستوى الخدمات والتنمية االقتصادية لـ يتحسف

بالقدر الذي حظيت بو التجمعات الحضرية الكبيرة.
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 1.6.0الرؤية المستقبمية

اف التكامؿ والترابط بيف المناطؽ الحضرية والريفية يتحقؽ مف خبلؿ تبني تنمية متوازنة تقمؿ التفاوت الخدمي والتنموي.
اف وسائؿ تحقيؽ الرؤية تتضمف ما يمي:
.1

تاميف الخدمات العامة بالمناطؽ الريفية وضماف الوصوؿ الى المرافؽ المطورة مثؿ التعميـ،الرعاية الصحية،

.2

استثمار االمكانيات الطبيعية والبشرية باألرياؼ بشكؿ فاعؿ والعمؿ عمى توفير فرص عمؿ مناسبة اقتصاديا

الوسائؿ الثقافية والبنية االساسية (المياه والصرؼ الصحي والطرؽ والكيرباء).

وتمتقي مع رغبات السكاف.
.3

توفير السكف بالنوعية واالسعار المناسبة وباألماكف المفضمة مع ضماف التمتع بممكيتو.

.5

ادخاؿ وسائؿ مواصبلت متنوعة لمتنقؿ والتواصؿ ما بيف المناطؽ الحضرية واالرياؼ مثؿ القطارات،

.4

تطوير وصيانة الطرؽ التي تربط ما بيف المناطؽ الحضرية والريفية لتنشيط البرامج االقتصادية والخدمية.
الحافبلت لممسافات الطويمة وطائرات صغيرة متكررة الرحبلت.

 1.0التعامل مع احتياجات الشباب الحضري
 0.1.0التقدم المنجز

تشكؿ شريحة الشباب ممف تتراوح اعمارىـ ما بيف  29-15سنة ما نسبتو  % 32.4مف مجموع سكاف ليبيا طبقا
لتوقعات تعداد السكاف لسنة  .2008والجدوؿ رقـ ( )2الموضح ادناه يبيف واقع الشباب بميبيا مف خبلؿ تناوؿ المؤشرات

واالبعاد االتية:
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الجدول رقم ( :)6بعض المؤشرات عف واقع الشباب بميبيا
القطاع

التعميـ

المجاؿ
االقتصادي

المؤشر

الفئة العمرية

النسبة المئوية

نسبة التحاؽ الشباب بالثانوية عاـ 2006

19 - 16

% 56.4

*نسبة التحاؽ الشباب الذكور بالثانوية عاـ 2006

19 - 16

% 57.6

*نسبة التحاؽ الشباب االناث بالثانوية عاـ 2006

19 - 16

% 55.23

نسبة التحاؽ الشباب بالتعميـ الجامعي عاـ 2006

24 - 20

% 46.1

نسبة التحاؽ الشباب الذكور بالتعميـ الجامعي عاـ 2006

24 - 20

% 41.6

نسبة التحاؽ الشباب االناث بالتعميـ الجامعي عاـ 2006

24 - 20

% 50.62

**معدؿ االمية

-

% 4.7

***معدؿ النشاط االقتصادي لمعاـ 2012

-

% 67.1

نسبة الشباب الذكور العامميف

24 - 15

% 14.2

نسبة الشباب االناث العامبلت

24 - 15

% 3.2

***المعدؿ العاـ لمبطالة

-

 %19لسنة 2012

المصدر* :الكتاب االحصائي لسنة .[4] 2006
**تقرير ليبيا عف االىداؼ االلفية .[5] 2008
***تقرير التعداد واالحصاء .[6] 2012
 6.1.0التحديات الناشئة
.1

النسبة المرتفعة لمشباب والبالغة  %32.4مف اجمالي السكاف رغـ ايجابياتيا لو تـ استثمارىا بشكؿ جيد اال
انيا تشكؿ تحديا لتوفير فرص عمؿ مناسبة والتي تـ تقديرىا بحوالي مميوف وثمانمائة الؼ فرصة عمؿ حتى

سنة .2030

.2

رغـ صياغة سياسة شاممة لمتشغيؿ إال اف التنفيذ كاف بعيدا عف المأموؿ.

.3

مخرجات التعميـ الجامعي والتقني ال تتناسب واحتياجات سوؽ العمؿ الميبي وال يوجد تنسيؽ بينيما.

.4

ضعؼ الميارات المينية وانعكاسيا عمى مستوي المشاركة لفئة الشباب.

.5

ضعؼ القطاع الخاص وعدـ قدرتو الستيعاب تشغيؿ الشباب لعدة اسباب اىميا ىيمنة القطاع العاـ عمى
معظـ االنشطة االقتصادية والحياتية.
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 1.1.0الرؤية المستقبمية

"الشباب عماد الوطف وشريؾ اساسي لتحقيؽ تنمية مستدامو بميبيا".
اف تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ عبر مجموعة مف االىداؼ اىميا:

.1

دعـ وتنظيـ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ليقوـ بدوره بالتنمية وتوفير فرص العمؿ المناسبة الستيعاب

.2

صياغة سياسة شاممة لمتشغيؿ وخاصة لفئة الشباب ووضع برامج عممية لتنفيذىا بما يحقؽ االىداؼ

الطاقات الكامنة لدى فئة الشباب.

المأمولة.
.3

التنسيؽ التاـ بيف مخرجات التعميـ واحتياجات سوؽ العمؿ لضماف التناغـ والتكامؿ فيما بينيما.

.5

تكثيؼ البرامج االعبلمية لتوعية الشباب بثقافة العمؿ والتنمية والسمـ والتفاعؿ مع االخر وتعزيز قيـ

.4

وضع برامج لتنمية الميارات المينية لدى فئة الشباب وبما يمبي احتياجات سوؽ العمؿ الميبي.

المواطنة والعمؿ المنتج لمشباب.
.6

وضع برامج إلشراؾ الشباب ومساىمتيـ لصياغة السياسات المتعمقة بالتعميـ والعمؿ والتنمية المستدامة.

 1.0تمبية احتياجات كبار السن
 0.1.0التقدم المنجز

طرأت تغيرات كبيرة عمى اعداد السكاف في ليبيا عمى مدى العقود األخيرة حيث تدنى معدؿ الخصوبة في الثمانينيات

(وىو متوسط عدد االطفاؿ الذيف تنجبيـ المرآة الواحدة) مف  %7.4الى  %3.3كما تغير متوسط الزيادة السنوية في
اعداد السكاف سمبا  %4.4في الفترة ( )1980-1975الى %2.8في الفترة ( )2006-2000والنسبة حاليا تقؿ عف
 ،%2كما ازداد معدؿ التوقعات العمرية مف  62.2سنة خبلؿ فترة الثمانينيات الى  72.8سنة.
ومع استمرار انخفاض معدالت الخصوبة وانخفاض متوسط الزيادة السنوية في عدد السكاف وارتفاع متوسط العمر
المتوقع ،ستزداد مستقببل نسبة السكاف في سف الشيخوخة بميبيا مما يستدعي االىتماـ المناسب بيذه الشريحة وتوفير كؿ
السبؿ لخمؽ بيئة مناسبة ليـ .الجدوؿ رقـ ( )3يبيف بعض المؤشرات المتعمقة بكبار السف وااليتاـ واالرامؿ وذوي
االعاقة.
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الجدول رقم ( :)1المؤشرات التنموية لمفئات اليشة بميبيا
الفئات اليشة والمستحقة لممعاشات

عدد المراكز /

عدد الحاالت

نوع المنفعة

االرامؿ المستحقات لممعاشات االساسية

27,316

مراكز الصـ

5

االيتاـ المستحقتيف لممعاشات االساسية

6,143

المستفيديف مف مراكز الصـ

877

العجزة المستحقيف لممعاشات االساسية

63,607

مراكز تنمية القدرات الذىنية

3

االساسية

المكفوفيف المستحقيف لممعاشات

465

االساسية
المطمقات الحاضنات المستحقات
اجمالي المستفيديف مف خدمة التضامف

166,024

االجتماعي واصحاب الفئات المستحقة
المستفيديف مف خدمة التضامف

القدرات الذىنية

12,930

لممعاشات االساسية

قيمة اجمالي المعاشات المصروفة عمى

المستفيديف مف مراكز تنمية

مراكز االعاقة الحركية
المستفيديف مف مراكز االعاقة
الحركية

 27566696172.000دينار

مراكز االعاقة الذىنية

ليبي (د.ؿ)

االجتماعي لسنة 2010
قيمة المحافظ االستثمارية لسنة 2010

 1066456480.000د.ؿ

عدد المحافظ االستثمارية لسنة 2010

2376418

مركز االعاقة
المستفيديف مف ا
الذىنية

عدد المستفيدين

379
14
96927

3

299

المصدر :الكتاب االحصائي  -2010مصمحة االحصاء والتعداد ].[7
 6.1.0الرؤية المستقبمية

" توفير البيئة المناسبة لفئة كبار السف وذوى االعاقة وادماجيـ بالمجتمع".

اف تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ مف خبلؿ وضع برامج تنفيذية لتفعيؿ القوانيف الصادرة لصالح ىذه الفئات ،ويمكف تحقيؽ

ذلؾ عبر مجموعة مف االجراءات اىميا:
.1
.2

الرفع مف كفاءة المؤسسات المعنية بتقديـ الخدمات لشريحة كبار السف وذوي االعاقة.
تخصيص ميزانيات كافية لتحسيف المرافؽ االساسية لخدمة ىذه الشريحة.
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.3
.4

اجراء التعديبلت المطموبة عمى المباني والمرافؽ بحيث تكوف سيمة الوصوؿ واالستخداـ لفئات كبار السف
وذوى االعاقة .

وضع السياسات المناسبة لتعزيز مشاركة كبار السف وذوي االعاقة باألنشطة االقتصادية والثقافية

واالجتماعية وتفعيؿ التواصؿ االيجابي بيف االجياؿ.
 5.0إدراج المسائل الجنسانية في التنمية الحضرية
 0.5.0التقدم المنجز

حققت المرأة بميبيا العديد مف المكاسب وخاصة بمجاؿ التعميـ والصحة والعمؿ كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ( )2اعبله

كما اف المؤشرات الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )4ادناه تعطي بعض المؤشرات األخرى لواقع المرأة ومكانتيا.
الجدول رقم ( :)1بعض المؤشرات عف واقع المرأة بميبيا
الحالة

2006

2008

2009

*عدد حاالت الطبلؽ

1,786

2,989

3,693

معدؿ وفيات االمومة لكؿ  1006000مولود حي

**23

**متوسط عمر النساء

74.9

***حاالت اصابة النساء بالسرطاف

556

2010

***23

324

**والدات تمت تحت رعاية صحية لسنة 2011

% 99.88

**حوامؿ تحصمف عمى رعاية صحية لسنة 2011

% 93.1

المصدر* :الكتاب االحصائي  -2010مصمحة االحصاء والتعداد ]** ،[7التقرير االحصائي السنوي  - 2011و ازرة الصحة
]*** [8التقرير االحصائي السنوي  - 2013و ازرة الصحة ].[1
 6.5.0التحديات الناشئة

بالرغـ مما حققتو المرأة بميبيا مف تقدـ بجميع المجاالت اال انيا ال تزاؿ تواجو عدة تحديات اىميا:


تدني فرص المرأة بالمشاركة السياسية.



ضعؼ مشاركة المرأة بالمؤسسات التشريعية والقضائية وخاصة بالوظائؼ العميا.



ضعؼ مشاركة المرأة باألنشطة االقتصادية ومساىمتيا بأنشطة القطاع الخاص.



الفيـ الخاطئ لدور المرأة طبقا لمنظومة القيـ الشائعة بالدولة الميبية ومحاولة ربط ىذه المفاىيـ بالشرعية

االسبلمية.
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 1.5.0الرؤيا المستقبمية

"تمكيف المرأة الميبية مف المساىمة الفاعمة بالمجتمع عمى جميع المستويات".
اف تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ عبر مجموعة مف االىداؼ اىميا:
.1

تعزيز السياسات التي تيدؼ لضماف تكافؤ الفرص وخمؽ بيئة مناسبة إلبداع العنصر النسائي.

.3

تفعيؿ السياسات لتمكيف المرأة مف المشاركة باألنشطة االقتصادية واعطاءىا دور اكبر بسوؽ العمؿ

.2

وضع برامج لتوعية المجتمع بمفاىيـ تعزيز االحتراـ لقيـ العدالة والحقوؽ لمجنسيف.
وتخصيص برامج خاصة لربات البيوت والمرأة الريفية.

.4

سف قوانيف لمواجية العنؼ ضد المرأة والطفؿ ونشر الوعى بالمجتمع لمكافحة السموؾ المتطرؼ.

 2.0ممخص محور المسائل والتحديات الديمغرافية الحضرية.

المحور
الرئيس

المسائؿ

التقدم المنجز
المسائل الديموغرافية

ضعيف

متوسط

عالي

التحديات الناشئة

الرؤية المستقبمية

غير

غير

معرفة

معرفة

محددة

إدارة التحضر السريع







إدارة الروابط الريفية الحضرية











التعامؿ مع احتياجات الشباب الحضري
تمبية احتياجات كبار السف
إدراج المسائؿ الجنسانية في التنمية
الحضرية
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 7.0تقييم التقدم المنجز لألىداف والغايات االلفية بميبيا
االىداف والغايات االنمائية االلفية

المالحظات

تقييم الوضع

تحقيؽ معدالت عالية بااللتحاؽ في التعميـ
اليدؼ  :2تحقيؽ تعميـ التعميـ
االبتدائي.

اليدؼ  :3تعزيز المساواة بيف الجنسيف
وتمكيف المرأة.
اليدؼ  :4تخفيض معدؿ الوفيات

االطفاؿ.

اليدؼ  :5تحسيف صحة االميات.
اليدؼ  :6مكافحة فيروس نقص

المناعة المكتسبة – والمبلريا وغيرىما

مف االمراض.

عمى المسار :صافي االلتحاؽ

االبتدائي.

بالتعميـ االبتدائي.

رفع معدالت االلتحاؽ في التعميـ االبتدائي في

قريب مف المسار :مؤشر حصة

تحقيؽ نسب عالية اللتحاؽ البنات بالتعميـ

النساء في الوظائؼ

معظـ المدف.

االبتدائي والثانوي.

عمى المسار.

معدالت الوفاة لممواليد قميؿ.

عمى المسار.

معدالت الوفاة لؤلميات قميؿ.

عمى المسار :السيطرة عمى
االمراض االنتقالية.
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ثانيا  -األراضي والتخطيط الحضري :مسائل وتحديات في وجو جدول أعمال حضري جديد
تقدر المساحة الكمية لميبيا بحوالي  1.67مميوف كـ ،2غير اف حوالي  %95مف ىذه المساحة تعتبر صحراء يصعب تطويرىا.
الجدول رقم ( :)5التصنيؼ العاـ الستخداـ االراضي في عاـ .1995
6

النسبة المئوية من اجمالي المساحة

االستخدام العام لأل راضي

المساحة – كم

اراضي عمرانية

3,888

0.23

زراعة مروية – امطار

17,900

1.07

أراضي رعوية واراضي اعشاب

70,000

4.18

أراضي غابات واحراش

5,000

0.30

أراضي قاحمة – صحراوية بالدرجة االولي

1,577,789

94.2

اإلجمالي

1,674,577

100

المصدر  :السياسة المكانية الوطنية بميبيا (2030- 2006ـ) ].[6
توجد معظـ االراضي المبلئمة لمعيش بميبيا في المناطؽ الساحمية بإقميمي طرابمس وبنغازي ،اما المناطؽ الشاسعة بالجنوب
فيي ذات بيئة صحراوية قاسية مع وجود القميؿ مف الواحات والودياف .معظـ ىذه االراضي غير مبلئمة ألى نوع مف التطور

بسبب كونيا قاحمة ومتباعدة عدا المناطؽ الني تقع فييا الواحات والودياف.

ونظ ار لمحدودية األراضي المبلئمة لمعيش ،فقد ادى ذلؾ الى وجود صراع قائـ ما بيف التطور العمراني واألراضي الزراعية
بإقميمي طرابمس وبنغازي .الشكؿ رقـ ( )3يوضح األقاليـ التخطيطية االربعة بالدولة الميبية.
الشكل رقم ( :)1األقاليـ التخطيطية االربعة بالدولة الميبية

المصدر :تقرير نظاـ التخطيط الطبيعى في ليبيا ،1982 ،ادارة التطوير العمرانى بالتعاوف مع مكتب اليابيتات ][15
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ونظ اًر لمحدودية األراضي القابمة لمتطوير والمعيشة ولكوف األرض اصؿ قيـ ال يمكف تجديده فاف ادارة االراضي بميبيا كانت

والزلت اولوية قصوى يجب االىتماـ بيا مف خبلؿ بمورة رؤية جديدة شاممو واىداؼ عممية تؤدي الستغبلليا االستغبلؿ االمثؿ

بطريقة منتجة اقتصاديا ومناسبة اجتماعيا وبيئيا ومستدامة لؤلجياؿ الحالية والقادمة.
 0.6ضمان التخطيط والتصميم الحضريين المستدامين.
 0.0.6التقدم المنجز

التخطيط العمراني بميبيا مر بعدة مراحؿ خبلؿ فترات زمنية متعاقبة يمكف تمخيصيا كما يمي -:
.1

مرحمة العيد العثماني الثاني  1835ـ  1911 -ـ.

تـ خبلؿ تمؾ الفترة إنشاء البمديات ،تقديـ بعض الخدمات ،تحديد خطوط التنظيـ ،وأقتصر التشريع عمى إسناد

مسؤولية البناء ومتابعة البمديات مف خبلؿ الرجوع إلى الولي أو المتصرؼ ،حيث نظمت البمديات ،ولـ يتجاوز

المدف في ذلؾ الوقت فكانت تعتبر مف األسرار
دورىا تنظيـ وتوجيو التطوير ومنح رخص البناء ،اما خرائط ُ
العسكرية.
.2

مرحمة االستعمار اإليطالي  1911ـ  1950 -ـ.

بدء بمدينتي طرابمس
تـ خبلؿ تمؾ الفترة إعداد خرائط مساحية مبينا عمييا خطوط التنظيـ واستعماالت األراضي ً
وبنغازي ،والتي تـ اعتمادىا بمرسوـ ايطالي عاـ 1936ـ ،وىي تعود لخرائط سطحية قديمة ترجع لعاـ 1918ـ،
كما اعدت مخططات لكؿ مف مدف زوراة ،ودرنة ،والمرج ،ومصراتو ،وغرياف ،وغيرىا .وكذلؾ تـ وضع الئحة
لتنظيـ المباني واالشتراطات اليندسية االساسية.

.3

فترة االنتداب البريطاني وعيد االستقبلؿ :مف عاـ  1950ـ  1968 -ـ.

تميزت ىذه الفترة ببعض األنشطة التخطيطية خبلؿ االستقبلؿ واىميا نشأة التخطيط الحضري بشكؿ رسمي وبدء
التوسع في اعداد مخططات المدف وفي تقسيمات االراضي السكنية بشكؿ عاـ ،كما وضعت مخططات جديدة

لمدف مثؿ البيضاء بعد اختيارىا كعاصمة اتحادية آنذاؾ والمرج بعد زلزاؿ المدمر الذي تعرضت لو عاـ
لبعض ا ُ
1963ـ .كما سنت الئحة لتنظيـ المباني في كؿ مف مدينتي طرابمس وبنغازي.
 .4المرحمة التخطيطية االولى  1988 - 1968ـ.

تـ خبلؿ تمؾ الفترة تكميؼ مجموعة مف المكاتب االستشارية الدولية إلعداد مخططات حضرية لعدة مناطؽ بالشرؽ

والغرب وجنوب ليبيا ،حيث تـ إعداد مائة وسبع وسبعوف مخطط حضري منيا تسعة وعشروف مخطط شامؿ ومائة
وثماف واربعوف مخطط عاـ .باإلضافة الي اعداد دليؿ معايير لتنظيـ المدف والقرى وقد حققت تمؾ الفترة نجاحات
عديدة بدولة ليبيا الحديثة عمي الرغـ مف بعض أوجو قصور ولعؿ اىميا -:

● بدائية مفاىيـ التخطيط المكاني المعتمد عمى المستوى الوطني واإلقميمي.
المدف الكبرى وعدـ وضع
● عدـ القدرة عمى استيعاب متطمبات النمو السكاني السريع وخصوصاً في ُ
التصورات واستراتيجيات ناجحة لمتنمية الصناعية.

● مشاركة محدودة لمعنصر الوطنى وعدـ مشاركة السمطات المحمية في اعداد المخططات
 .5المرحمة التخطيطية الثانية  2000 - 1980ـ.
تـ إعداد الدراسات البلزمة لمفترة التخطيطية لمخططات الجيؿ الثاني ،وتضمنت المخطط الوطني طويؿ المدى
(الشكؿ رقـ  ،)2وأربعة مخططات إقميمية (كما ىي موضحة بالشكؿ رقـ  ،)3وثبلثة عشر مخطط إقميمي
لممدف والقرى والتجمعات السكنية ،وتـ تنفيذ عدد كبير
فرعي ،وعدد مئتيف واربعة واربعوف مخطط شامؿ وعاـ ُ
منيا ،ولقد تـ تحقيؽ نجاحات خبلؿ تمؾ الفترة إال أنو سجمت بعض االنتقادات منيا:
● معدؿ النمو السكاني كاف أقؿ مف المتوقع.
● عدـ وجود تنسيؽ زمني أو مكاني بيف الدراسات التخطيطية واإلحصائيات.
● مشاكؿ األرض وسياسات الممكية العقارية وادارتيا.
● ضعؼ األداء المتعمؽ بتنفيذ التشريعات.

● عدـ التوافؽ بيف الميزانيات والبرامج الزمنية لتنفيذ المخططات.
● جمود المخططات وعدـ استجابتيا لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية و التكنولوجية.
● عدـ العمؿ بالمخططات في حينيا.
● عدـ رفع الصبغة الزراعية عف أجزاء كبيرة منيا.

● عدـ االعتداد بالمخططات عند توطيف العديد مف المشروعات السكنية والخدمية.
● عدـ تطوير التشريعات المنظمة ألعماؿ التخطيط والمخططات في تمؾ المرحمة.
● اصطدمت ىذه المرحمة بجممة مف التغبيرات الجذرية في المجتمع عمى الصعيد االجتماعى واالقتصادى
والسياسى تمثمت في تغيير العديد مف القوانيف مثؿ قوانيف الممكية وممارسة االنشطة االقتصادية وتأميـ
مؤسسات جميع القطاع الخاص وتغيير منظومة اتخاذ الق اررات في نظاـ الحكـ االمر الذى اربؾ تنفيذ

مشاريع البنية التحتية وتحديث المخططات في ىذه المرحمة.
الشكل رقم ( :)1مف مخرجات المرحمة التخطيطية الثانية
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 .6مشروع الجيؿ الثالث لممخططات  2005ـ  2025 -ـ.
تـ إعداد السياسة المكانية (2006ـ – 2030ـ) ،بالتعاوف مع فريؽ مف المستوطنات البشرية التابعة لييئة األمـ
المتحدة وبالشكؿ رقـ ( ،)5ممخص ليذه لسياسة ،حيث تـ تكميؼ مجموعة مف المكاتب االستشارية الوطنية،
وبمساندة مكاتب دولية لتنفيذ مشروعات الجيؿ الثالث لممخططات ،والذي يشمؿ ما يمي:
● إعداد مخططات األقاليـ التخطيطية.
● إعداد المخططات المحمية (األقاليـ الفرعية).
● تحديث مخططات الجيؿ الثاني.
● إعداد المخططات العمرانية.
● إعداد المخططات التفصيمية.
●
●

المدف
تـ االنتياء مف إعداد مسودات األقاليـ التخطيطية األربعة ،وثمانية عشر إقميـ فرعي ،واحزمة ُ

لمدف طرابمس ،بنغازي ،سرت وسبيا.
والتخطيط الحضري ُ
تـ االنتياء مف إعداد الرؤية المستقبمية لعدد ثمانية ُمدف رئيسية بإقميمي بنغازي وفزاف وخمس وستوف
مدينة وتجمع حضري أخرى موزعة عف األقاليـ األربعة.

● تـ االنتياء مف الدراسات األولية لعدد تسعة وخمسوف مدينة وتجمع سكني.
●

كما يبمغ عدد التجمعات العمرانية تحت اإلنجاز مائة وستو وثبلثوف تجمع عمراني باألقاليـ األربعة.

● عمى غير المأموؿ انتيجت ىذه المرحمة اسموب التخطيط مف القمة الى االسفؿ بدأ بالمخطط الوطني مرو ار
بمخططات االقاليـ ثـ فروع االقاليـ والتخطيط المحمي اال انو تأخر اعتمادىا لمعارضة مجالس التخطيط
المحمية انذاؾ عمى الرغـ مف غياب الرؤية المكانية االستراتيجية لممحميات كما تأخر اعداد المخططات
التفصيمية في ىذه المرحمة الى تاريخ اليوـ
●

توقؼ العمؿ بأنشطة مشروع جيؿ المخططات منذ اندالع ثورة السابع عشر مف فبراير ولـ يتـ مباشرة
األعماؿ بشكؿ فعاؿ وحتى تاريخو.

 .7الوضع الحالي
●

تـ التعاقد عمى مشروع الجيؿ الثالث لممخططات منذ العاـ  2004وتأخر الشروع في العمؿ بو ولـ يتـ

استكماؿ العمؿ حتى تاريخو.
●

تعتبر دولة ليبيا اآلف بمرحمة فراغ تخطيطي ومنذ سنة  2000ـ ،حيث أف سنة اليدؼ بجيؿ المخططات
الثاني كانت  2000ـ ومنذ ذلؾ الوقؼ لـ يتـ إنجاز أعماؿ الجيؿ الثالث ،فيما عدا حاضرتي طرابمس

وبنغازي حيث تـ اعتماد المخطط العاـ لمحاضرتيف عاـ  2009ولؤلف لـ يتـ اعداد المخططات

التفصيمية.
●

نتيجة لتأخير االعماؿ التفصيمية لمخططات الجيؿ الثالث وأحداث ثورة  17فبراير وما نتج عنيا مف تغيير
الرؤى والسياسات العمرانية يتطمب االمر مراجعة االفتراضات وتحديث المخططات المعتمدة واعادة تقييـ
االوضاع القائمة والدراسات التخطيطية واإلطار القانوني لمتخطيط المكاني والعمراني
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الشكل رقم( :)5ممخص السياسة المكانية الوطنية
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 6.0.6التحديات القائمة
.1

نقص في المخططات التفصيمية المعتمدة لمناطؽ التوسعات العمرانية االمر الذى تسبب في ارباؾ وتأخير

تنفيذ مشروعات البنية التحتية الفنية واالجتماعية وفقا لمخططات المرحمة التخطيطية الثانية.
.2

قصور في القوانيف والتشريعات المتعمقة بالتخطيط والتطوير العمراني وعدـ مواكبتيا لمطفرة العمرانية

.3

عدـ وجود مخططات تفصيمية جديدة معتمدة لمفترة الممتدة مف سنة  2000ـ وحتى تاريخو.

.4

عدـ اعتماد أي مخططات عامة لممدف الحضرية عدا حاضرتي طرابمس وبنغازي المعتمدة خبلؿ العاـ

ومتطمبات العصر.

 ،2009إال أف التغيير الواقع عمى االرض بمضي المدة وتطورات االحداث فإنيما حتما بحاجة إلى تقييـ
ومراجعة جديدة والتي تعتبر نقطة انطبلؽ لتطوير المخططات لبلنحرافات الكبيرة الحاصمة الستخدامات

وتصنيؼ االراضي عمى أرض الواقع في السنوات االخيرة.
.5

عدـ تجانس وتوافؽ وتكامؿ القوانيف والتشريعات المتعمقة بالتخطيط والتطوير العمراني مع نظيرتيا المتعمقة
بإدارة األراضي الحضرية.

 1.0.6الرؤية المستقبمية

المدف واألرياؼ".
"استكماؿ المخططات وضبط اإلجراءات وتنظيـ ُ
إف تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ عبر مجموعة مف األىداؼ:

.1

االستفادة مف األعماؿ المنجزة بمخططات الجيؿ الثالث لصياغة نموذج تخطيط جديد يمكف كؿ إقميـ مف
استغبلؿ موارده الطبيعية وبشكؿ مستداـ ضمف سياسة مكانية وطنية استشرافية متكاممة.

.2
.3

الشروع في فترة تخطيطية جديدة برؤية مناسبة تغطي الفترة القادمة.

تولي مياـ إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية لممدف والقرى مف قبؿ االدارات المحمية وتيسير مشاركة القطاع

الخاص بيذه المياـ.
.4

تطوير قانوف التخطيط العمراني بحيث يتضمف إعادة ىيكمة المؤسسات المسئولة عف التخطيط العمراني
بجميع مستوياتو الوطني واإلقميمي والمحمي وتحديد آليات العمؿ واإلجراءات البلزمة في حالة مخالفة
المخططات المعتمدة.
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الشكل رقم ( :)2تطور أسموب التخطيط

يوضح الشكؿ رقـ ( )6اعبله كيؼ تسعى ليبيا الى االنتقاؿ مف مرحمة التخطيط التقميدي المتمثمة حاليا في المراحؿ
التخطيطية الثبلثة الى تبنى اسموب التخطيط المستمر أي االنتقاؿ مف الممارسة التخطيطية مف صيغة المشاريع
التخطيطية الى صيغة العممية المستمرة لمتخطيط أي بمعنى انو لف يكوف ىناؾ مشروع الجيؿ الرابع لممخططات بؿ
التخطيط المستمر وكاف ىذا التفاؤؿ معز از بفرصة استخداـ التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ انظمة المعمومات

الجغرافية التي كانت محو ار رئيسيا في مشروع مخططات الجيؿ الثالث ولكف لؤلسؼ لـ يتـ االستفادة منيا في تعزيز
فرصة االنتقاؿ الى نيج التخطيط المستمر.

 6.6تحسين ادارة االراضي الحضرية بما في ذلك معالجة الزحف الحضري العشوائي.
 0.6.6التقدم المنجز

مف اىـ ادوات ادارة األراضي الحضرية أعداد الخرائط والمخططات مف قبؿ مؤسسات الدولة المتمثمة في مصمحة
المساحة ومصمحة التسجيؿ العقاري ومصمحة التخطيط العمراني ومصمحة االمبلؾ العامة باإلضافة لمقوانيف
والتشريعات التي تنظـ ىذه المؤسسات وتنظـ عمميا واإلجراءات والمعامبلت االدارية وكذلؾ تنظـ الممكيات واالجراءات
الفنية الخاصة بيا واسس تناقميا وتطويرىا ،ولكف ضعؼ التنسيؽ بيف ىذه المؤسسات وتداخؿ وتعارض التشريعات

التي توثر في تحسيف ومراقبة استخداـ األراضي الحضرية وتطويرىا وعدـ مواكبة العصر في استخداـ التقنيات الحديثة
مثؿ انظمة المعمومات الجغرافية وغيرىا يؤدى ذلؾ الى تضارب وتعارض في المشاريع والسياسات
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الخاصة بيذه المؤسسات مما ادى الى ظيور وتفاقـ العشوائيات والبناء بالمخالفة لؤلنظمة والتشريعات داخؿ وخارج
المناطؽ الحضرية ،وأىـ االعماؿ التي تـ انجازىا ما يمي:


اعداد الخرائط الحديثة المنتجة مف التصوير الجوي لممناطؽ الحضرية الرئيسة وباستخداـ التقنيات الرقمية.



الشروع في مرحمة تخطيطية جديدة تغطى الفترة مف  2006الى .2025



تعديؿ بعض القوانيف التي تعيؽ تطوير وتحسيف االستخداـ االمثؿ لؤلراضي.



صياغة القوانيف التي تدعـ الحكـ المحمى ومشاركتو الفاعمة في ادارة األراضي.



سف القوانيف التي تشجع االستثمار في الممكيات وخاصة القطاع الخاص.



تدارؾ نمو العشوائيات والقياـ بدارسة ىذه الظاىرة في المدف الرئيسة في كؿ مف طرابمس وبنغازي.



اعداد مخططات االقاليـ واالقاليـ الفرعية واعتماد المخططات الحضرية لحاضرتي بنغازي وطرابمس.

واستنادا الى اعتبارات السياسة المكانية  [2] 2030 – 2006ومبلمح السياسة الوطنية لئلسكاف ] [3تـ تمخيص
العوائؽ التي تعترض االستخداـ االمثؿ لؤلراضي الحضرية والريفية عمى النحو التالي:
.1

نتيجة لتأخر اعتماد مخططات الجيؿ الثالث وعدـ اعتماد مخططات تفصيمية جديدة في المرحمة التخطيطية
الثانية الستيعاب النمو السكاني المتزايد ،باإلضافة لمحدودية األراضي بمخططات الجيميف االوؿ والثاني
والمضاربة في اسعار األراضي والمتاجرة بيا تضاعفت ظاىرة البناء المتناثر والعشوائي في شكؿ مساكف

وانشاءات حضرية معزولة تقاـ في مناطؽ تخوـ المراكز الحضرية.
.2

انخفاض الكثافات اإلسكانية بالمخططات المعتمدة وخاصة بالمدف الرئيسية مما ادي الى اكتساح المناطؽ
الحضرية لما جاورىا مف اراضي زراعية وموارد طبيعية واستيبلؾ جائر لؤلراضي الصالحة لمتطوير

.3

والتنمية.

استيبلؾ مفرط وغير مبرر لمساحات شاسعة مف األراضي واحداث تغيرات سمبية في منطقة الحد الفاصؿ

بيف الحضر والريؼ تتمثؿ في تعدي جائر عمى التربة الصالحة لمزراعة والغطاء النباتي الطبيعي واألراضي
الرطبة والمناطؽ االثرية والمحميات الطبيعية.
 6.6.6التحديات الناشئة
.1

لموضع األمني غير المستقر واليش تداعيات سمبية عمى تقدـ االعماؿ الستكماؿ مخططات الجيؿ الثالث
وتنظيـ وادارة األراضي وعمي فاعمية الجيات الرقابية المختصة برصد المخالفات والتعديات عمى األراضي

والمخططات واتخاذ اإلجراءات لتصحيحيا.
.2

انتشار واسع لظاىرة البناء العشوائي وتقسيمات األراضي بالمخالفة لممخططات المعتمدة واالعتداء عمى
األراضي الزراعية والمسطحات الخضراء والحدائؽ والمياديف واألرصفة والفضاءات الحضرية العامة والمدف
القديمة والمباني التاريخية واألثرية
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.3

العمؿ عمى تنظيـ وتطوير أعماؿ التخطيط العمراني وخاصة فيما يتعمؽ بتحديد الصبلحيات ونطاؽ األعماؿ
لممستويات الوطنية واالقميمية والمحمية وتطوير اليات لرصد وتصحيح أي انحرافات او تعديات عمى

المخططات المعتمدة ودعـ اإلدارات المحمية وتشجيع المشاركة الشعبية بأعماؿ التخطيط العمراني.
 1.6.6الرؤية المستقبمية

وضع سياسة متكاممة إلدارة األراضي بشكؿ اقتصادي وعادؿ ومستداـ وكبح ظاىرة العشوائيات والبناء المخالؼ.

تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ مف خبلؿ مجموعة مف األىداؼ اىميا ما يمي:
.1

تبني سياسة واطار تنظيمي إلدارة األراضي وتقسيماتيا وممكيتيا وتسييؿ عممية تسجيميا واستخداماتيا بشكؿ
عادؿ واقتصادي ومستداـ.

.2
.3

تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإدارة األراضي والتخطيط العمراني مف خبلؿ تطوير العنصر البشري
واستخداـ برامج وتقنيات متطورة وتعزيز نظاـ الحوكمة بإدارة جميع األنشطة ذات العبلقة.

كبح ظاىرة البناء العشوائي والتعديات عمى المخططات مف خبلؿ اجراءات عاجمة لتوفير اراضي مخططة

ومزودة بالمرافؽ وتفعيؿ دور الجيات الرقابية لمتابعة االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الرادعة حياليا ،ومف اىـ
االجراءات الواجب اتخاذىا ما يمي:

 توفير االراضي الصالحة لمبناء والمييئة عمرانيا معتمدة ومزودة بالمرافؽ:
– التوسع في مشروعات األسكاف وتقسيمات االراضي مف خبلؿ توسيع المخطط العاـ .

– برمجة المعروض مف المساكف وقطع االراضي الصالحة لمسكف مع الرصيد اإلسكاني القائـ سنويا،
وما يتناسب مع النمو الطبيعي لسكاف المدينة واشباع الطمب المتزايد .
– التأكيد عمي االستغبلؿ األمثؿ لؤلراضي داخؿ المدينة وفي التوسعات المحيطة بيا .
– تنظيـ تقسيـ االراضي ألغراض السكف والمقدمة مف القطاع الخاص ممف تتوفر لدييـ الحيازات
العقارية المناسبة ،وذلؾ تحت أشراؼ مصمحة التخطيط العمراني.

 تفعيؿ دور الرقابة المستمرة وتطبيؽ التشريعات الصادرة بتنظيـ البناء:
– وضع الجزاءات لمحد مف عمميات تجزئة وتقسيـ األراضي الزراعية .
– دراسة أمكانية ضـ العديد مف المناطؽ ذات الكثافة العمرانية العالية لمخطط المدينة وتقديـ كافة
الخدمات األساسية ليا واالرتقاء بمستواىا.

– إزالة المساكف العشوائية التي تعترض فتح مسارات الطرقات وتقديـ الخدمات والتي ال تتوفر بيا الحدود
الدنيا مف المعايير الصحية البلزمة.
.4

تفعيؿ العمؿ بالخطة الوطنية المعتمدة بشأف الحد مف ظاىرة البناء العشوائي عمى أف يتـ اعطاء دور

لئلدارات المحمية.
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 1.6تعزيز انتاج الغذاء في المناطق الحضرية وما حوليا.
 0.1.6التقدم المنجز
.1

توقعت دراسات مخططات الجيؿ الثاني اف الزيادة في اإلنتاج الزراعي ستساعد السكاف باألرياؼ عمى البقاء

واالستقرار في قراىـ واراضييـ ،وستظير عندئذ قرى مركزية وبمدات واسواؽ باألقاليـ ،ستعمؿ ىذه القرى
.2

والبمدات عمى خدمة التجمعات السكانية المجاورة والمحيطة بيا وكذلؾ مناطؽ االستقطاب.

مف مقترحات مخططات الجيؿ الثاني اف البيئية الطبيعية يجب اف تكوف في توازف وانسجاـ مع التجمعات

البشرية ،ويجب اف يخضع استعماؿ األراضي لمرقابة ،واف يييئ التخطيط األوضاع المناسبة مف اجؿ خمؽ
بيئة االكتفاء الذاتي كما اف انتاج األغذية وتصنيعيا وتسويقيا يساىـ بفاعمية في توفير فرص عمؿ لعديد
مف االسر بالمناطؽ الريفية.
.3

الموائح والنظـ ال تسمح باستغبلؿ األراضي الزراعية لؤلغراض الحضرية والعمرانية أال بعد الحصوؿ استثناء

.4

تـ تحقيؽ بعض النجاحات خبلؿ فترة تنفيذ مخططات الجيميف األوؿ والثاني ،وذلؾ بالمحافظة عمى

طبقا لمتشريعات النافذة.

األراضي الزراعية والغابات بالمدف وتخوميا وانتاج جزء مف االحتياجات الغذائية وكاف ىناؾ تحديات
إلمكانية زيادة االنتاج الغذائي اىميا محدودية الموارد المائية مف جية وعدـ ترشيد استيبلؾ المياه لؤلعراض
الزراعية مف جية اخرى.

.5

تضاعؼ التجاوزات عمى األراضي الزراعية والغابات وخاصة بانتياء فترة مخططات الجيؿ الثاني ( فترة
الفراغ التخطيطي) وانتشار ىذه التجاوزات بشكؿ كبير بعد احداث ثورة  17مف فبراير لسنة  2011وذلؾ
بسب ضعؼ وىشاشة الوضع األمني مما اضعؼ المؤسسات الرقابية عمى اداء اعماليا باإلضافة لتأخر
انجاز اعماؿ مخططات الجيؿ الثالث.

 6.1.6التحديات الناشئة

مف اىـ التحديات التي تواجو تعزيز انتاج الغذاء بالمناطؽ الحضرية بميبيا ما يمي:

.1

زيادة رقعة التصحر خبلؿ العقديف االخريف بسبب سوء ادارة األراضي الزراعية.

.2

تناقص توفر مصادر المياه الجوفية المحمية المستخدمة في الري وتدني جودتيا.

.3

تحوؿ األراضي الزراعية الي االستعماالت الغير الزراعية ،نظ ار لوجود فرؽ كبير بالمردود المادي الستغبلؿ
األراضي لؤلغراض العمرانية بدؿ الزراعية.

.4

ضعؼ ادوات التوجيو التقني وبناء القدرات مف اجؿ تحسيف فاعمية واستدامة انظمة اإلنتاج الزراعي وانظمة
ما بعد اإلنتاج الزراعي بالمدف والمناطؽ المحيطة بيا.

 1.1.6الرؤية المستقبمية

تعزيز األمف الغذائي لممناطؽ الحضرية وتحسيف اإلدارة البيئية وتعزيز الروابط بيف الريؼ والمناطؽ الحضرية

ولموصوؿ ليذه الرؤية يجب تحقيؽ االىداؼ التالية:
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.1

السياسة الزراعية بحاجة الى تطوير بحيث تكوف قادرة عمى تعزيز األمف الغذائي حاليا ومستقببل مف خبلؿ
تحقيؽ ما يمي:

● اإلدراؾ باف استم اررية ونمو العديد مف التجمعات الريفية سيتوقؼ عمى الوضع المستقبمي لمتنمية الزراعية،
وكذلؾ عمى استم اررية الصناعات ألزراعية ،واف التنفيذ الناجح والمستداـ لمسياسة الزراعية ال يمكف تحقيقو
إال مف خبلؿ التعاوف الوثيؽ بيف جميع البلعبيف الرئيسيف لممستويف الوطني والمحمي ممف ليـ صمة
بالزراعة والمياه واستغبلؿ األراضي وتطوير وتنمية التجمعات السكانية.

● تبني الطرؽ الحديثة لمري لمتقميؿ مف استيبلؾ المياه والمحافظة عمى جودة التربة وزيادة غمة المحاصيؿ.
● توفير الدعـ فيما يتعمؽ باإلرشاد التقني والتدريب حوؿ ممارسات االنتاج الجيدة وتوعية المزارعيف
والمستيمكيف.
● غرس االشجار المثمرة والمحافظة عمييا لكى يتـ حماية التربة مف االنجراؼ والتصحر.
● تحسيف البنية التحتية لمنقؿ والروابط بيف الريؼ والمناطؽ الحضرية.
.2

المحافظة – بالقانوف اف امكف – وبشكؿ دائـ عمى االراضي الزراعية البعمية الجيدة مف االستعماالت غير
الزراعية وبالتحديد بالمناطؽ الساحمية الخصبة مثؿ الجبؿ األخضر سيؿ بنغازي ،سيؿ أجفاره والجبؿ
الغربي.

 1.6التصدي لتحديات النقل في المناطق الحضرية
 0.1.6التقدم المنجز
.1

يتكوف قطاع النقؿ والمواصبلت بميبيا مف الطرؽ وخدمات النقؿ البرى ،المطارات وخدمات النقؿ الجوي،
الموانئ وخدمات النقؿ البحري وخدمات نقؿ السكؾ الحديدية ،تـ خبلؿ الفترة الممتدة مف الستينات الى
منتصؼ الثمانينيات تطوير النقؿ بجميع انواعو (ماعدا السكؾ الحديدية) لتحسيف التواصؿ والتكامؿ بيف
جميع المدف واالرياؼ والقرى بميبيا لتوفير البيئة المناسبة لتطوير الخدمات واالقتصاد الوطني.

.2

تـ اجراء دراسة وطنية شاممة حوؿ النقؿ بميبيا مف قبؿ مكتب استشاري اجنبي متخصص في بداية

الثمانينيات ،إال اف العديد مف المشروعات المقترحة لـ تنجز ألسباب ترجع بالدرجة االولي نتيجة لبلنخفاض
الشديد بمخصصات التنمية الوطنية تبعا النييار اسعار النفط خبلؿ فترة الثمانينيات والتسعينيات مف القرف
الماضي والعتماد الدولة بالكامؿ عمى استثمارات القطاع العاـ .

.3

منذ منتصؼ الثمانينيات ،لـ تحدث أي زيادة في مستوى االنفاؽ الحكومي عمى قطاع المواصبلت والنقؿ
مما ادى لعدـ تطوير خدمات النقؿ بجميع انواعيا كما ادى عدـ تخصيص ميزانيات كافية إلجراء اعماؿ

صيانة لمرافؽ النقؿ المختمفة الى تدىور حالتيا وتدني مستوي تقديـ الخدمات بشكؿ عاـ.
.4

لقد تـ خبلؿ فترة الستينيات والسبعينيات مف القرف الماضي استحداث وتطوير موانئ جديدة لمقياـ بمناولة
المواد الخاـ وتصدير منتجات صناعية الحديد والصمب والبتر وكيماويات وكذلؾ انشاء العديد مف ارصفة

الركاب ،اف حجـ الشحف العاـ عف طريؽ البحر (مف واردات وصادرات) قد وصؿ الى رقـ قياسي في سنة
1981ـ ،ومنذ ذلؾ التاريخ اخذ في التراجع بسبب انخفاض مخصصات القطاع.
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.5

بصفة عامة يمكف القوؿ باف جميع المطارات المحمية والدولية بميبيا تعتبر غير مبلئمة لتقديـ خدمات جيدة
كما انيا تأثرت سمبا بسبب االشتباكات العسكرية التي حدثت بمعظـ انحاء ليبيا بعد احداث ثورة  17مف

فبراير لسنة  ،2011مما يستدعى ضرورة تبني خطة شاممة لصيانة وتطوير المطارات القائمة منيا مف جية
واستكماؿ المطارات التي توقؼ العمؿ بيا مف جية اخرى وتييئة المناخ المناسب لمقطاع الخاص لممشاركة
بإنشاء وادارة اعماؿ قطاع المواصبلت والنقؿ.
 6.1.6التحديات الناشئة
.1

عدـ كفاية استثمارات القطاع العاـ لصيانة وتطوير البنية التحتية القائمة والتوسعات المطموبة بمرافؽ

.2

اعتماد القطاع بشكؿ كامؿ عمى استثمارات القطاع العاـ وعدـ تييئة البيئة المناسبة إلشراؾ وجذب

المواصبلت والنقؿ.

استثمارات القطاع الخاص سواء بنظاـ االستثمارات المباشرة لمقطاع الخاص او بنظاـ الشراكة ما بيف
القطاعيف العاـ والخاص او كبلىما.
.3

ضعؼ االستثمار بالعنصر البشري وعدـ تبني برامج تدريب وتطوير مناسبة ألنشطة قطاع المواصبلت

.4

عدـ تبني السياسات المناسبة لتشجيع استخداـ انظمة السكؾ الحديدية وتنفيذ شبكات المترو السطحي ومترو

والنقؿ.

االنفاؽ بالمدف الكبيرة مثؿ طرابمس وبنغازي.
 1.1.6الرؤية المستقبمية

"تبني رؤية لتطوير وتكامؿ قطاع المواصبلت والنقؿ لتقديـ افضؿ الخدمات وتنشيط االقتصاد الوطني".
اف تحقيؽ ىذه الرؤية يتـ عبر مجموعة مف األىداؼ وىي:

 استكماؿ انشاء محاور شبكة الطرؽ السريعة والرئيسية لربط المناطؽ االقتصادية واالجتماعية المختمفة
ببعضيا البعض وربط ليبيا مع الدوؿ المجاورة لتحقيؽ التكامؿ اإلقميمي.
 استكماؿ وتطوير وانشاء عدد مف المطارات المحمية والدولية ومنظومات سبلمة الطيراف المكممة.
 استكماؿ وتجييز الموانئ البحرية بما يمكف مف تحسيف وزيادة الطاقة االستيعابية ليا.

 تنفيذ شبكة السكؾ الحديدية لتحقيؽ التكامؿ بيف انماط النقؿ وكذلؾ الربط مع دوؿ الجوار وتنمية تجارة
العبور.
 تطوير قوانيف خاصة بالنقؿ العاـ داخؿ المدف او فيما بينيا ما يؤدي الى تشجيع االستثمار في مجاؿ النقؿ
العاـ وتحقيؽ التوازف بيف النمو العمراني واحتياجات النقؿ والمواصبلت.

 تنظيـ حركة مرور المركبات اإللية داخؿ المراكز الحضرية وتبني السياسات التي تقمؿ مف االزدحاـ
والمشاكؿ الناجمة عف حركة المرور.
 العمؿ عمى سف قانوف لمشراكة ما بيف القطاعيف العاـ والخاص لممساىمة بتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة
بشكؿ عاـ واألنشطة المتعمقة بالنقؿ والمواصبلت بشكؿ خاص.
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 5.6تعزيز القدرات التقنية لتخطيط المدن وادارتيا.
 0.5.6التقدم المنجز
.1

رغـ انشاء العديد مف الجامعات بعضيا منذ اكثر مف خمسيف سنة تخرج منيا العديد مف الكوادر
المتخصصة بمجاؿ األعمار والتخطيط العمراني وفي مجاؿ العمارة واإلسكاف إال أنو لـ يتـ اضافة قسـ
تخطيط المدف بكمية اليندسة بجامعة بنغازي لمنح شيادة البكالوريوس بتخطيط المدف إال منذ سنة ،1980

كما تـ فيما بعد انشاء مؤسسات تمنح درجة الماجستير بمجاؿ التخطيط االقميمي والحضري باإلضافة الى
العمارة واالسكاف والتخصصات األخرى ذات العبلقة.

.2

تـ انشاء العديد مف المكاتب االستشارية الفنية المتخصصة بالمجبلت اليندسية بصفة عامة واعداد
المخططات العمرانية بجميع مستوياتيا بصفة خاصة تستعيف ىذه المكاتب بالكفاءات الوطنية بالجامعات
وكذلؾ بالمكاتب االجنبية ذات الخبرة بمجاالت اليندسية المتخصصة لغرض تحسيف االداء ونقؿ المعرفة
لمعنصر البشري الوطني.

.3

لمصمحة التخطيط العمراني اتفاقية مع االمـ المتحدة لممستوطنات البشرية لغرض تقديـ الدعـ الفني
والمساعدة بالبناء المؤسسي وتطوير وتدريب العنصر البشري.

 6.5.6التحديات الناشئة
.1
.2

ضعؼ القدرات التنسيقية لمؤسسة التخطيط العمراني وفروعيا ومكاتبيا في التواصؿ والتحاور مع االدارات

والقطاعات.

عدـ مشاركة ذوى المصمحة والشركاء مف القطاعيف الخاص والعاـ والسمطات المحمية وغياب المشاركة

الشعبية في اعداد المخططات وتيسير مراجعتيا.
.3

مركزية اتخاذ القرار وعدـ تحديث القوانيف والتشريعات المتعمقة بالتخطيط العمراني وادارة األراضي الحضرية

.4

ضعؼ مشاركة االجيزة والقطاعات العامة في العممية التخطيطية مف حيث توفير البيانات او المراجعة

.5

غياب االستراتيجيات القطاعية والمحمية وقصور الرؤية المستقبمية التي توفر قاعدة عريضة لمناقشة برامج

الجادة لممخططات المقترحة.
وسياسات السمطات العميا.

.6

الفقر التكنولوجي وبدائية االدارة في المؤسسات الحكومية تناوؿ وتداوؿ المعمومات والبيانات التخطيطية
والمكانية وعدـ تحديث البيانات والخرائط المساحية.

.7

التأخر في نقؿ التقنية البلزمة والتدريب حسب االحتياجات الممحة وذات العبلقة بالواقع المعاش.

.8

ضعؼ المشاركات في المؤتمرات والندوات وحمقات النقاش الدولية والمحمية واالطبلع عمى تجارب االخريف.

.9

عزوؼ الخريجيف مف العمارة عف العمؿ في مؤسسات التخطيط العمراني الحكومية وايقاؼ تخريج دفعات
جديدة مف المتخصصيف في مجاؿ تخطيط المدف منذ عقديف.
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 2.6ممخص محور األراضي والتخطيط الحضري

المحور

الرئيسي

التقدم المنجز
األراضي والتخطيط الحضري

ضعيف

ضماف التخطيط والتصميـ

متوسط

التحديات الناشئة
عالي



الحضرييف المستداميف.

معرفة



غير معرفة

الرؤية المستقبمية
محددة

غير

محددة



تحسيف ادارة االراضي الحضرية بما
في ذلؾ معالجة الزحؼ الحضري







العشوائي.
المسائؿ

تعزيز انتاج الغذاء في المناطؽ
الحضرية

التصدي لتحديات التنقؿ في المناطؽ
الحضرية.
تعزيز القدرات التقنية لتخطيط المدف
وادارتيا.
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ثالثَا :البيئة والتحضر :مسائل وتحديات لجدول اعمال حضري جديد.
لـ ينؿ موضوع التبعات البيئية لمممارسات والسموكيات السائدة االىتماـ المطموب ،حيث كاف التركيز عمى اقامة المشروعات
اإلنتاجية وتقديـ الخدمات وخاصة بدوف االىتماـ بما يترتب عف ىذه العمميات اإلنتاجية مف بقايا وآثار :مثؿ النفايات السائمة

والصمبة وتموث الماء واليواء ،االمر الذي اوجد مشاكؿ بيئية تتطمب حموؿ وىذه مسألة ليا االولوية لئلقبلؿ مف اثارىا المدمرة.
 0.1التصدي لتغير المناخ.

تـ عقد اتفاقية حوؿ المتغيرات المناخية في ري دى جانيرو عاـ  1992ميبلدي ،وقد تـ التوصؿ الى اتفاؽ لمتخفيؼ والتقميؿ
مف وطأة ظاىرة البيوت الزجاجية والغازات الناتجة عنيا والمواد التي يتشكؿ منيا األوزوف والتي تساىـ في تسخيف الغبلؼ
الجوي المحيط بالكرة األرضية مما يؤدي الى احداث اثار سمبية عمى المحيط الحيوي وانظمتو االيكولوجية مثؿ التصحر
وطغياف البحار عمى المناطؽ الساحمية وخاصة المنخفضة منيا.
 0.0.1التقدم المنجز

تسعى ليبيا مف خبلؿ السياسة المكانية المعتمدة ( )2030-2006الى تبني سياسة لمكافحة التقمبات المناخية العكسية

والتي تيدؼ الى تطوير استراتيجيات فاعمة بالقطاعات التالية :النقؿ والمواصبلت ،االسكاف ،التجارة والمنشآت
الصناعية ،التصنيع والعمميات الصناعية ،الزراعة ،المتغيرات في استغبلؿ األراضي والغابات ،ادارة النفايات ومعالجة
مياه الصرؼ الصحي واألنظمة االيكولوجية بشكؿ عاـ وتتضمف االستراتيجيات لمجابية الموقؼ بالسياسات المتعددة
التالية:
.0

سياسة التقميل من العوادم الناتجة عن وسائل النقل والمواصالت .سيتم ذلك من خالل:

 تحسيف كفاءة الوقود المستخدـ بتسيير المركبات اآللية وبالتالي التقميؿ مف كمية العوادـ التي تنفثيا تمؾ
المركبات في الجو.

 إيجاد بدائؿ أخرى لمتنقؿ داخؿ المدف ،مثؿ توفير وسائؿ النقؿ الجماعي لنقؿ الركاب وتشجيع مستخدمي
الطرؽ عمى استخداميا.
 استكماؿ مشروع إنشاء شبكة السكؾ الحديدية الوطنية واستخداميا لنقؿ البضائع لمسافات طويمة بدال عف
نقميا عمى الطرقات االسفمتية.

 وضع سياسات وحموؿ لتنظيـ حركات المركبات داخؿ وخارج المدف.
.6

سياسة تقميل العوادم الناتجة عن استيالك الطاقة .ويتم ذلك من خالل:

 تقميص االعتماد عمى مصادر الطاقة المنتجة مف النفط واستخداـ الطاقات المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية
والطاقة الناتجة عف الرياح.
 استخداـ محركات توليد تكوف اكثر كفاءة.

 ترشيد استيبلؾ الطاقة ووضع المعايير المناسبة لبلنبعاثات.
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.1

سياسة التقميل من استيالك الطاقة بالمدن والعوادم التي تنبعث في الجو نتيجة لذلك.

ستشرع الجيات المحمية المعنية بتنمية التجمعات السكانية بإتباع الخطوات المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 تحسيف اداء الطاقة المستخدمة في تكيؼ اليواء والتدفئة في المباني الحديثة.
 تحسيف كفاءة الطاقة المستيمكة في المباني القائمة.
 ترشيد استخداـ الطاقة مف خبلؿ تركيب عدادات لمكيرباء بكافة المباني.
 استخداـ انظمة واجيزة ميكانيكية تتميز باستيبلكيا لمطاقة بكفاءة عالية.

 التخمص مف العوادـ التي تسبب الضرر لطبقة األوزوف ،وذلؾ بالرقابة عمى الثبلجات والمجمدات المنتجة
محميا والمستوردة.
 ترشيد وتغيير سموكيات المستيمؾ نحو المحافظة عمى الطاقة.
.1

سياسة الحد من العوادم الناتجة عن الطاقة المستخدمة في الصناعة.

سيتـ البحث في زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة في الصناعات والعمميات الصناعية مف خبلؿ:
 استخداـ معدات ذات كفاءة عالية لمطاقة.
 منح حوافز مالية لكفاءة استخداـ الطاقة.

.5

سياسة التقميل من العوادم والغازات الناتجة عن استخدام الطاقة في الزراعة ،وسيتم ذلك من خالل:

 ترشيد واتباع ممارسات اكثر كفاءة في مجاؿ تربية الحيوانات وذلؾ لمتقميؿ مف عوادـ غاز الميثاف .

 اتباع طرؽ اكثر فاعمية عند استخداـ األسمدة النيتروجينية لمتقميؿ مف العوادـ الضارة لغاز النيتروجيف وآثارىا
العكسية عمى البيئة.
.2

سياسة توسيع الرقعة المغطاة بأشجار الغابات المتصاص الغازات الضارة الناتجة عن البيوت الزجاجية .

 االستمرار في بذؿ الجيود لحماية الغابات وزيادة المساحات المزروعة بالغابات لبلستفادة منيا كمصيؼ
طبيعي وفي تنقية اليواء مف غاز ثاني اكسيد الكربوف وخمؽ أحزمة خضراء حوؿ المدف.

.7

سياسة الحد من مخمفات العوادم من خالل اتخاذ التدابير التالية:

 تحسيف عممية اعادة االستفادة مف المخمفات واعادة تدويرىا ،والحد مف غاز الميثاف وثاني اكسيد الكربوف
الناتجة عنيا وذلؾ مف خبلؿ وضع الموائح واالرشادات.

 تحسيف عمميات معالجة مياه الصرؼ الصحي والتخمص مف النفايات لتقميؿ غاز الميثاف وثاني اكسيد
الكربوف.
 استعادة غاز الميثاف الناتج مف تحمؿ المواد العضوية بمواقع الردـ الصحي لممخمفات الصمبة واستخدامو في
انتاج الطاقة.

.8

سياسة توسيع رقعة الغطاء النباتي وتخضير البيئة واستعماالت االراضي.

 حماية وصيانة كافة الخزانات الجوفية والمصافي الطبيعية التي تعمؿ عمى تنقية الجو مف الغازات الضارة
الناتجة عف ظاىرة البيوت الزجاجية مف خبلؿ الحماية واإلدارة المستدامة الستخداـ االراضي ،وتشمؿ
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تمؾ المصافي باإلضافة الى الغابات ،األنظمة االيكولوجية البرية ،واالنظمة االيكولوجية الساحمية،
والسبخات ،واألنظمة األيكموجية الجبمية لمجبؿ االخضر والجبؿ الغربي.
.9

سياسة تكييف التنمية المكانية لتتالءم والمتغيرات المناخية المتوقع حدوثيا.

يعزى السبب الرئيسي لظاىرة التغيرات المناخية إلي النشاط البشري وسوء استغبلؿ الموارد الطبيعية المتاحة،
وحيث أف المتغيرات المناخية ىي أحد أىـ التيديدات لمتنمية المستدامة لذا يجب التركيز عمييا خبلؿ الفترة
القادمة لمنع نشوء كوارث وبالتالي فأف خمؽ تنمية مكانية مستدامة ومتوازنة سوؼ تحقؽ التالي :
 الحفاظ عمى البيئة ومعالميا المتنوعة والمتداخمة وتعزز التوازف بيف الجوانب البيئية واالقتصادية
واالجتماعية.

 تحسيف البيئة المعيشية لممواطف.
 تشجيع اإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية والتي تضمف عدـ التجاوز عمى طبيعة وتخصصات االراضي
وخاصة الزراعية.
 االستفادة مف االساليب واالدوات وتقنيات الصديقة لمبيئة التي تمكف مف التكيؼ مع التغيرات المناخية.

 االستفادة مف االشعاع الشمسي بتوجيو المباني واختيار المواقع لمحصوؿ عمى اكبر قدر منو لمتدفئة
واالضاءة الطبيعية وتوليد الطاقة الكيربائية لمتدفئة والتبريد واالنارة الكيربية وذلؾ حسب التغير المناخي
المتوقع مف حيث ارتفاع وانخفاض درجات الح اررة.
 اعادة التوجيو المكاني لمتنمية المقترحة بعيدا عف مناطؽ الفيضانات المتوقعة واخطارىا وتداعياتيا المحتممة

 حماية الشواطئ المعرضة لطغياف البحر عمييا وتوطيف التنمية بعيد عنيا وايضا حجز الفضاءات المحيطة
باألراضي الرطبة والمنخفضة المتوقع تحوليا الى بحيرات لبلستعماالت واالستثمارات المستقبمية التنموية
المناسبة
 تكييؼ المعايير لكى تتناسب مع التغيرات المتوقعة.
 6.0.1التحديات الناشئة.

بالرغـ مف تحقيؽ تقدـ ناتج عف تحديد المشاكؿ المتعمقة بالتصدي لتغير المناخ وتبني سياسات واقعية بالسياسة المكانية

المعتمدة يمكنيا في حالة تنفيذىا بفاعمية وكفاءة اف تحد بشكؿ جوىري مف التغيرات المناخية السمبية ولكف تأخر
استكماؿ مخططات الجيؿ الثالث اثر سالبا عمى تنفيذ ىذه السياسات كما اف االوضاع بعد ثورة فبراير كاف ليا تبعات

سمبية عمى التصدي لمتغيرات المناخية.
 1.0.1الرؤية المستقبمية.

ضرورة العمؿ عمى استئناؼ تقدـ االعماؿ بمخططات الجيؿ الثالث والمباشرة بتنفيذ السياسات المتعمقة بالحد مف
التبعات السمبية لممناخ والعمؿ عمى تبني سياسة مكانية مستدامة ومتوازنة.
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 6.1خفض مخاطر الكوارث.

يتـ خفض وتقميص مخاطر الكوارث مف خبلؿ تدعيـ قدرة المجتمع عمى مواجية الصدمات والتكيؼ معيا والتعافي منيا وبناء
القدرات لمواجيتيا وذلؾ مف خبلؿ تحديدىا والحد منيا واتخاذ إجراءات كافية لمواجيتيا وضماف الحماية المالية لؤلسر مف
العبء االقتصادي لمكارثة والتخطيط المتكامؿ والمرف لمتعافي واعادة االعمار.
 0.6.1التقدم المنجز.

قبؿ العاـ  2011لـ يكف ىناؾ أية برامج لمواجية الكوارث سوءاً كانت طبيعية أو مف صنع األنساف ،أما بعد أحداث ثورة
فبراير  2011والحرب ضد التنظيمات المتطرفة في العاـ  ،2014ظيرت بعض الجيود في بعض المدف مف قبؿ
مؤسسات المجتمع المدني لممساعدة في تخفيؼ أثار ىذه الحرب ،اال أف ىذه الجيود لـ تكف كافية الستيعاب الحدث
ومواجيتو والذي الزالت تبعاتو مستمرة .
 6.6.1التحديات الناشئة


بالرغـ مف كؿ الجيود المبذولة اال انيا تظؿ غير كافية لمواجية الكارثة والتصدي لمخاطرىا لغياب االدارة



الجيؿ بمكامف المخاطر وعدـ توافر البيانات واالحصاءات والمعمومات عف الدورات المناخية والفيضانات

المختصة لمقياـ بيا وكذلؾ غياب التنسيؽ بيف الجيات القائمة ومؤسسات المجتمع المدني.

القديمة وتكرارىا وكذلؾ االحداث الجيولوجية واالنييارات االرضية وثورات البراكيف الخامدة.


الزحؼ العمراني عمى المنحدرات الجبمية وضفاؼ االودية و ما يترتب عميو مف ازالة االشجار البرية االمر



عدـ وجود خطط لمواجية الكوارث واليات االنذار واالستعداد لمواجيتيا وكيفية ادارة الجموع لبلبتعاد عف

الذى ييدد باالنزالقات االرضية واالنجرافات الخطرة في بعض المناطؽ.

الخطر والتجمع في اماكف امنة وسموؾ مسارات امنة ألخبلء االماكف المعرضة لمخطر واالجبلء لمناطؽ
اخرى وضعؼ البنية التحتية مف شبكات الطرؽ ووسائؿ النقؿ العامة والدفاع المدني وعدـ قدرتيا عمى
االخبلء واالجبلء الجماعي الفجائي المنظـ.

 1.6.1الرؤية المستقبمية

البد مف وضع سياسات مرنة وشاممة تحقؽ االستدامة وتعمؿ عمى مواجية األزمػػات والكوارث واالستعداد ليا قبؿ حدوثيا
وأثناء حدوثيا ،واعادة أعمار ما تضرر بعد وقوعيا سواء عمى المستوى القصير األمد أو الطويؿ األمد وذلؾ مف خبلؿ
العمؿ عمى إيجاد كياف متخصص إلدارة ومواجية الكوارث واألزمات وتييئة الفضاءات في المدف وشبكات الطرؽ ووسائؿ
النقؿ لتستوعب مياـ حاالت الطوارئ والنزوح الجماعي وتنفيذ عمميات االخبلء واالجبلء.
 1.1خفض مستوي االزدحام المروري.

مع بداية تسعينيات القرف الماضي ازداد معدؿ ممكية السيارة لدى االفراد واالسر في ليبيا بشكؿ مطرد وسريع جداً كما ىو

موضح بالشكؿ رقـ ( )7االمر الذي أدى الي ازدياد عدد مستخدمي الطريؽ بشكؿ يفوؽ القدرة االستيعابية ليا وخاصة في
المدف الرئيسية مثؿ بنغازي وطرابمس مما أدى إلي تفاقـ مشكمة االزدحاـ المروري داخؿ وخارج مراكز ىذه المدف ،كما أف عدـ
توفر بدائؿ لمنقؿ داخؿ وخارج المدف واعتماد السيارة الخاصة كوسيمة النقؿ الوحيدة في غالبية المدف الميبية جعؿ حؿ مشكمة
االزدحاـ المروري ام اًر ليس بالسيؿ.
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الشكؿ رقـ ( )7تقدير ازدياد أعداد السيارات خبلؿ الفترة  2025 – 1995بما يعادؿ %7.8

المصدر :مصمحة التخطيط العمراني  -ليبيا ،السياسية الوطنية المكانية 2030 – 2006
 0.1.1التقدم المنجز.

كاف المواطنوف بميبيا خبلؿ فترة الخمسينات وحتى منتصؼ الثمانينات يعتمدوف بشكؿ أساسي في تنقبلتيـ داخؿ المدف
او خارجيا عمى خدمات النقؿ البرى العاـ لمركاب .وكانت تستخدـ حافبلت تدار مف قبؿ القطاع العاـ واخرى تدار مف

خبلؿ القطاع الخاص باإلضافة الى سيارات الركوبة العامة والتي كانت تدار مف قبؿ القطاع الخاص ،وكاف مستوى
الخدمات المقدمة مرضي لمغاية.
ويمكف وصؼ وضع النقؿ العاـ لمركاب بعد تمؾ الفترة سواء بيف المدف او داخميا بأنو عشوائي وغير مبرمج وال يخضع
ألى معايير قياسية كما اف وسائؿ النقؿ المستخدمة فيو غير مييأة لنقؿ في ظروؼ امنو وال تحقؽ السبلمة وذات تأثير
سمبي عمى البيئة ،وىذا التدىور ناتج عف اىماؿ القطاع العاـ إلعماؿ الصيانة والتطوير لمبنية التحتية لمنقؿ العاـ
لمركاب وكذلؾ لعدـ تييئة الظروؼ المناسبة الستثمار القطاع الخاص.

 6.1.1التحديات الناشئة

االزدحاـ المرورى داخؿ المدف الميبية وخاصة النطاؽ المحصور ضمف حدود المخططات المعتمدة وحوؿ مراكز المدف

ووسطيا .وذلؾ نظ ار لؤلسباب التالية:
 زيادة عدد المتردديف يوميا عمي مراكز المدف نتيجة لتمركز الخدمات بوسط المدينة وكذلؾ لنمو المدينة في
اتجاىات عشوائية وغير مخطط ليا اصبل ادى الى اثقاؿ كاىؿ شبكة الطرؽ الرئيسية المنفذة بحجوـ حركة
غير متوقعة .
 عدـ استكماؿ تنفيذ شبكة الطرؽ الرئيسية الدائرية واإلشعاعية وخاصة الخارجية منيا والتي مف شأنيا
تخفيؼ المرور العابر وعدـ تنفيذ التقاطعات متعددة المستويات والجسور لتخفيؼ االزدحاـ المتوقع وخاصة
في تقاطعات الطرؽ الرئيسية والدائرية واإلشعاعية.

الصفحة  31مف 69

التقرير الوطني لدولة ليبيا لمموئؿ الثالث لمعاـ 2016

 عدـ تنفيذ واستكماؿ الطرؽ المحمية في نطاؽ وسط المدينة والمناطؽ السكنية التي مف شانيا تصريؼ
الحركة المحمية داخؿ قطاعات وسط المدينة والمناطؽ السكنية وذلؾ لمحيمولة دوف استخداـ الطرؽ ذات

الرتب العالية واثقاليا بالحركة المحمية.

 عدـ صيانة بعض الطرؽ القائمة االمر الذى ادى الى قصورىا عف اداء وظيفتيا في نقؿ وتصريؼ الحركة
داخؿ المدينة االمر الذى اثقؿ الطرؽ الموازية ليا بحركة وبحجـ غير متوقع .
 توطيف بعض الخدمات التجارية واالستثمارات الجاذبة لمحركة عمى الطرؽ السريعة مباشرة دوف االخذ في

االعتبار الحرـ الكافي ليذه الطرؽ وبدوف االخذ في الحساب الفضاء البلزـ لطرؽ التخديـ الموازية ليا وعدـ

توافر الفضاءات البلزمة لوقوؼ السيارات في نفس الوقت.
 النقص الواضح في المناطؽ المخصصة لوقوؼ السيارات وخاصة داخؿ مراكز المدف وعدـ توفير مواقؼ
سيارات عمى اطراؼ المراكز وضعؼ ادارة المرور والحركة داخؿ المدف .
 االعتماد الكبير عمى استعماؿ السيارات الخاصة وغياب وسائؿ النقؿ الجماعي ووسائط النقؿ العاـ داخؿ
المدف وعدـ فعالية وعدـ أماف وسائؿ النقؿ لشركات الحافبلت الصغيرة.

 عدـ تبني سياسات تنظـ الحركة المرورية داخؿ مراكز المدف وضمف المخطط العاـ ليا والتي تساعد عمى
خفض عدد الرحبلت اليومية لمفرد واألسرة مف والي المركز .
 عدـ وجود بدائؿ لوسائؿ النقؿ والتي مف شأنيا خفض معدؿ استخداـ السيارات الخاصة داخؿ مراكز المدف
 1.1.1الرؤية المستقبمية.

إنشاء ىيكؿ تنظيمي يعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ االستراتيجي لمنقؿ عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية،
واضطبلع الدولة بالدور الرئيسي في التخطيط ووضع السياسات واالستراتيجيات المناسبة وتشجيع القطاع الخاص

لممساىمة الفاعمة في إنشاء وتمويؿ وتطوير البرامج والخطط المرورية لتحقيؽ بيئة مبلئمة لممواطف.
 1.1تموث اليواء.

ال يعد التموث اليواء بميبيا مف القضايا العاجمة نظ ار التساع رقعة الببلد باإلضافة الى محدودية التنمية الصناعية ،وبالرغـ
مف ذلؾ توجد صناعات تسبب تموث في الكثير مف المواقع الصناعية وما حوليا ،بحيث تؤثر سمبا عمى المناطؽ الحضرية
المجاورة باإلضافة الى المساحات الزراعية والمناطؽ الترفييية واالثار التاريخية والمواقع المحتممة لمتنمية السياحية ،ىذا

باإلضافة الى تزايد وسائؿ المواصبلت المسببة لمتموث وخاصة بالمدف الكبرى.
 0.1.1التقدم المنجز.

تـ تحديد االنشطة التي تتسبب بتموث اليواء كما تـ تبني سياسات لمحد مف ىذا التموث يمكف تمخيصيا عمى النحو

التالي:
.1

التقميل من الصناعات المسببة لتموث اليواء.

تقييـ المستويات الحالية لمتموث الناتج عف الصناعات واتخاذ التدابير العبلجية لمحد منو ،كما يتطمب األمر
اجراء الدراسات الضرورية لتقييـ حجـ التموث الجوي الذى قد تسببو الصناعات الجديدة اضافة الى اشكاؿ
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التموث األخرى قبؿ اعطاء األذف بتنفيذ المنشآت الصناعية ،وذلؾ لمتقميؿ مف معدالت التموث ولتحديد
المواقع المبلئمة إلقامة مثؿ تمؾ المصانع عمييا.
.6

تحديد ونقل مواقع الصناعات المسببة لمتموث.

مف ضمف السياسات البيئية بميبيا النظر في مسألة اعادة تغيير مواقع مصانع االسمنت والصناعات األخرى

المسببة لمتموث القائمة داخؿ المناطؽ الحضرية ونقميا الى مواقع اخرى جديدة لتبلفي التموث.
.1

مراقبة التموث الناتج عن وسائل المواصالت والحد منو.

مف خبلؿ تبني سياسات تشجع مستخدمي الطرؽ عمى استخداـ وسائؿ صديقة لمبيئة أو ايجاد بدائؿ أخرى

لمنقؿ تعمؿ عمى خفض عدد السيارات عمى الطريؽ.
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 5.1ممخص البيئة والتحضر :مسائل وتحديات لجدول اعمال حضري جديد

المحور

الرئيسي

القضايا

التقدم المنجز
البند وعمميات التحضر

ضعيف

متوسط
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رابعا  -اإلدارة والتشريعات الحضرية :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد.
تعد اإلدارة والتشريعات الحضرية مف الركائز األساسية لتحقيؽ تنمية حضرية مستدامة .عبر العقود األربعة الماضية ،حيث
مثمت قضية توفير السكف أحد أعقد المشاكؿ التي تواجو الدولة الميبية .تزايدت االحتياجات االسكانية وتراكمت انعكاساتيا

السمبية عمى االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالتزامف مع انخفاض االنفاؽ التنموي عمى تنفيذ المشروعات السكنية

والتغير في التركيبة العمرية لمسكاف في الببلد نتيجة ارتفاع معدالت النمو السكاني خبلؿ السبعينات والثمانينات ،وقد برزت
اثار ىذه التحوالت الديمغرافية مع منتصؼ التسعينات ومطمع األلفية الثالثة مع ارتفاع الطمب عمى السكف والبنية التحتية
والتغير النوعي لمستوى الطمب عمى الخدمات نتيجة التطور الثقافي واالجتماعي ،ولـ تتمكف ليبيا مف صياغة سياسية إسكانية

واضحة ومحددة تأخذ بعيف االعتبار التوسعات واألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتستجيب لمتطمبات المواطنيف

بمختمؼ مستوياتيـ المعيشية.
 0.1تعزيز التشريعات الحضرية
 0.0.1التقدم المنجز

بدء مف الجيؿ األوؿ لممخططات
مرت التشريعات والسياسات اإلسكانية بتحوالت عدة خبلؿ العقود األربعة الماضية ً
العمرانية لمفترة مف  1988 - 1968حيث وفرت الدولة السكف لمحدودي الدخؿ بدوف مقابؿ باإلضافة إلى أراضي
لمبناء وانتعشت االستثمارات العقارية الخاصة مف بيع وتأجير وتمميؾ خاص ،وفي مرحمة ثانية تولت الدولة ضماف
السكف لممواطنيف مف خبلؿ توفير التمويؿ البلزـ وتسييؿ الحصوؿ عمى قروض ميسرة مف مصرؼ االدخار والمصارؼ

التجارية والجمعيات التعاونية اإلسكانية.

فيما بعد ،أصبحت الدولة مساندا لممواطف مع اعتماد األخير عمى ذاتو لمحصوؿ عمى مسكنو مف مدخراتو ومف خبلؿ
ما يقدـ لو مف دعـ مساند في شكؿ إقراض عقاري أو توفير مخططات أراضي لمبناء أو توفير مواد البناء عف طريؽ

قنوات البيع والتوزيع لمنشآت الدولة ،وقد شيدت ىذه المرحمة أيضاً تخبط في سياسات الدولة وسوء اإلدارة نتج عنيا

صدور قوانيف وتشريعات غير مبلئمة في ظؿ نظاـ حكـ اشتراكي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 -قرار المجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقـ ( )58لسنة 2004ـ بنقؿ تبعية المصرؼ إلى المجنة الشعبية العامة لممالية

(سابقاً).

 -قرار المجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقـ ( )30لسنة  2000ـ بشأف رفع قيمة اإلقراض العقاري إلى  30ألؼ دينار

ليبي ،ثـ قرارىا رقـ ( )115لسنة  2001ـ برصد مبمغ  600مميوف دينار بالميزانية العامة إلقراض فئتي الشباب

وذوي الدخؿ المحدود ولكف لـ يتـ العمؿ بيذيف الق ارريف بالشكؿ الصحيح مما زاد مف تفاقـ المشكمة وأربؾ المشيد
اإلسكاني برمتو وخمؽ قنوات فساد ومحسوبية.
 6.0.1التحديات الناشئة

تسبب ىذا القصور التشريعي والتخبط المؤسسي في انخفاض ممحوظ في معدالت تنفيذ مشروعات بناء الوحدات

السكنية ،حيث تراجعت المعدالت مف  6.7مسكف لكؿ ألؼ مواطف إلى  2.3مسكف لكؿ ألؼ مواطف ،األمر الذي
ترتب عميو ازدياد العجز التراكمي في توفر الوحدات السكنية عبر الزمف .في عاـ  ،2008استمر تراجع االنفاؽ عمى
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قطاع االسكاف رغـ التحسف الممحوظ في العوائد النفطية مما أدى إلى ازدياد حدة الفجوة السكانية .لذا ،شرع النظاـ
الحاكـ في إعداد برنامج تنموي إسكاني بشكؿ عاجؿ وارتجالي دوف دراسات فنية وجدوى كافية وقد تزامف ذلؾ مع
تصاعد درجة االحتقاف االجتماعي والسياسي وظيور بوادر الثورة مع  17فبراير  2011ـ.

مف ىذا المنطمؽ ،أصبح يتعيف عمى الحكومة أف تعيد تشكيؿ إطار العمؿ القانوني لقطاع اإلسكاف بإلغاء التشريعات
االشتراكية السابقة وصياغة تشريعات جديدة مف أجؿ حؿ مشكمة توفر وممكية األراضي والرىف العقاري وممكية العقارات
وايجاد نظـ تعاقدات متوازنة تساند القطاع الخاص لممشاركة في االستثمارات المتعمقة بتنفيذ المشروعات التنموية
لئلسكاف والمرافؽ .

في ىذا اإلطار ،لمدولة دو ار ميما يتمثؿ في انيا:
 تتحوؿ مف منتج لموحدات السكنية إلى منظـ لسوؽ اإلسكاف مع توفير التسييبلت والدعـ البلزميف لضماف كفاءتووفاعميتو بحيث يكوف بوسع القطاع العاـ االنسحاب تدريجياً مف احتكار تنفيذ مشروعات اإلسكاف ،والتركيز عمى
فتح مخططات عمرانية جديدة بمرافقيا وخدماتيا المتكاممة وكذلؾ فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص بالتحوؿ مف

اإلنفاؽ النقدي إلى االستثمار التمويمي بشراكة القطاعيف العاـ والخاص.
 تضع التشريعات التي تييئ كؿ اإلمكانات البلزمة لتسييؿ التنفيذ وتشجيع القطاع الخاص لتخفيؼ العبء الممقىعمى كاىؿ الدولة بالتوجو نحو االستثمارات العقارية.

مف ناحية أخرى ،تعتبر مراجعة جميع القوانيف والتشريعات المتعمقة بالسكف أم اًر ممحاً ولو مف األولوية لدرجة يمكف

القوؿ أف السياسة اإلسكانية المقترحة لعاـ (2033 -2014ـ) لف ترى النور وال يمكف تطبيقيا ما لـ يتـ تعديؿ كافة

التشريعات المعيقة ،وذلؾ راجع لؤلسباب التالية -:

 التضارب بيف السياسة اإلسكانية المقترحة والتشريعات االشتراكية النافذة مثؿ التشريعات المتعمقة بممكية األراضيوحرية التصرؼ فييا والضريبة عمى العقارات والرىف العقاري واإليجارات والتمويؿ واالستثمار العقاري واإلعفاءات
مف السداد (المؤثرة عمى استيفاء حقوؽ المصارؼ والمستثمريف) وكذلؾ التشريعات المتعمقة بتنظيـ سوؽ السكف

وحرية التممؾ في العقارات ... ،الخ.

 التشريعات االشتراكية الحالية أنشئت في زمف لخدمة أىداؼ النظاـ السابؽ التي لـ تكف بالمطمؽ في خدمةالمستفيد وتحقيؽ التوزاف والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص لكونيا تفتقر إلى الوسائؿ المنظمة لعدد مف

القضايا اليامة وخصوصاً اإلجراءات المتعمقة بالجانب االستثماري واإلجراءات اإلدارية المتعمقة بمنح التراخيص
المؤثرة عمى تباطؤ اإلجراءات وصعوبتيا أماـ األفراد والجيات الممولة والمنفذة ،األمر الذي يشكؿ عبئاً وكمفة

إضافية ويستغرؽ مزيداً مف الجيد والوقت والماؿ.

 ألف الدولة (المتمثمة في السمطة التشريعية تحديداً) يقع عمى عاتقيا مسئولية كبيرة ،فإف عمييا أف تؤدي األعماؿالتالية المتعمقة بالتشريعات النافذة ،دعما لتنفيذ السياسة العامة لئلسكاف.
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 تعديؿ أو إلغاء التشريعات المتعمقة بتخصيص وبيع وتسعير األراضي الفضاء داخؿ المخططات المعتمدة ،بمابناء عمييا قيمة ىذه األراضي بما يضمف عدـ التعقيد في تمؾ اإلجراءات ومنع
فييا مراجعة األسس التي تقدر ً
المضاربة في أسعار األراضي والمتاجرة بيا ،والتشريعات التي ليا عبلقة بموضوع التعويضات عف العقارات
الخاصة التي تنتزع ممكيتيا لممنفعة العامة.
 1.0.1الرؤية المستقبمية

العمؿ عمى إصدار تشريعات جديدة بشأف:
وفاء مف الدولة بجانب ىاـ مف مسئوليتيا الكبرى في الضماف االجتماعي وىو جانب
 نظاـ اإلعانات السكنية ًاالسياـ المباشر في توفير المسكف البلئؽ لكؿ مواطف ،بحيث يعمـ نظاـ االعانات ليستفيد منو بذات القدر كؿ
األسر التي تتساوى ظروفيا المالية وعمى نحو يصبح معو الحصوؿ عمى معونة الدولة في ىذا المضمار مرك اًز
اجتماعياً لممواطف أكثر منو امتيا اًز ال يمحؽ بو الكثيروف.

 خمؽ عوامؿ جذب بالقرى والمدف والمناطؽ الداخمية وذلؾ مف خبلؿ تسييؿ إجراءات أمتبلؾ األراضي والبناءعمييا بأسعار أقؿ مف األسعار الموجودة بالمدف الكبرى وبشروط أفضؿ مثؿ اإلعفاءات الضريبية ومخططات
عمرانية بمساحات أكبر وتوفير خدمات عامة ومرافؽ متكاممة ،ونقؿ فروع مراكز إدارية وخدمية ليذه المناطؽ
تحقيقاً لنظاـ البلمركزية وغيرىا مف عوامؿ الجذب والتي عمى رأسيا تحفيز االستثمار لخمؽ فرص لمعمؿ التي
تشجع اليجرة العكسية مف المدف إلى الدواخؿ وتخفيؼ الضغط السكاني عمى المدف الكبرى.

 دعـ التحوؿ مف اإلنفاؽ النقدي إلى االستثمار التمويمي بشراكة القطاعيف العاـ والخاص وايجاد نظـ تنفيذ ونماذجتعاقدية جديدة لممشروعات التنموية في اإلسكاف والبنية التحتية واقامة ،جسماً تنفيذياً يناط بو اإلشراؼ والمتابعة
عمى تنفيذ أىداؼ قانوف شراكة القطاعيف العاـ والخاص واشراؾ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في

ممارسة دور رقابي ومتابعة تحقيؽ اىداؼ القانوف.

 سف التشريعات البلزمة لمتوجو نحو التخطيط العمراني والبناء المستداـ وتبني مفيوـ مدف حضارية صديقة لمبيئةوايجاد نظـ الحوافز الفعالة والمشجعة ليذا التحوؿ تطبؽ فييا كؿ المعايير االجتماعية والبيئية واالقتصادية
والثقافية لمتنمية المستدامة ،الكفيمة بتكويف مجتمعات ليبية مستدامة متطورة ،تتضمف بناء مجاورات سكنية صديقة

البيئة ،منظومة الخدمات اإللكترونية ،شبكات خدمات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت ،تحسيف البيئة باستخداـ
المخمفات الصناعية والعضوية والطبية في إيجاد مصادر بديمة لموقود األحفوري بإنتاج وقود عضوي ،استخدامات
الطاقات الطبيعية المتجددة والبديمة في توليد الكيرباء وتسخيف المياه ،تحقيؽ المساواة والعدالة االجتماعية وبناء

ثقافة وتطوير المجتمع ،وانعاش االقتصاد الوطني والشراكات االقتصادية العالمية.
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 6.1تطبيق الالمركزية وتعزيز السمطات المحمية.
 0.6.1التقدم المنجز

اتسمت السمطة الحكومية في ليبيا بالمركزية الشديدة عمى مدار األعواـ الماضية حيث كاف عمى المواطنيف االنتقاؿ إلى

العاصمة طرابمس لمحصوؿ عمى الخدمات البيروقراطية األساسية كالتوقيعات والطوابع الرسمية مع دخوؿ ليبيا المرحمة
االنتقالية مف الديكتاتورية إلى الديمقراطية ،سعت اإلطارات القانونية المؤقتة إلرساء مبادئ البلمركزية ومنيا المادة 28

مف اإلعبلف الدستوري الصادر في أغسطس  2011عف المجمس الوطني االنتقالي  -وىو عبارة عف ىيئة حوكمة
مؤقتة  -تدعو إلى مؤتمر وطني عاـ يتمتع بسمطة تشريعية وطنية إلى جانب عدد مف المجالس المحمية المنتخبة
لمشعبيات المتعددة في ليبيا ،فقد تخطى عدد المجالس المحمية الثبلثيف مجمسا.
 6.6.1التحديات الناشئة

أصدر المؤتمر الوطني العاـ في العاـ  2012قانوف اإلدارة المحمية رقـ  [9] 59الذي ينظـ العبلقة بيف المجالس

المحمية وو ازرة الحكـ المحمي ،والتي تتمتع بسمطة واسعة لئلشراؼ عمى عمؿ المجالس المحمية ،حيث أف المخصصات
النقدية مف قبؿ الو ازرة ىي مصدر الدخؿ الوحيد بالنسبة إلى المجالس المحمية ،حيث ينص القانوف رقـ  59لسنة

 2012عمى مقاربة مف أربعة مستويات  :مستوى وطني ومستوى المناطؽ االقتصادية (المادة  )44ومستوى إقميمي
ومستوى محمي حيث أعاد تقسيـ الببلد إدارًيا إلى محافظات وبمديات ومحبلت ...سعت الحكومة الميبية إلى البلمركزية
لتخفيؼ أعباء االمف عف كاىميا حتى تتفرغ لبلىتماـ بأولويات أخرى.
يتميز قانوف نظاـ اإلدارة المحمية بنقؿ سمطة انتخاب أعضاء مجمس البمدية لممواطنيف مباشرة مف خبلؿ التصويت
السري (المادة  ) 19اال انو يفتقر لنقؿ السمطة لييكمة الحكـ عمى المستوى اإلقميمي أو المحمي عمى مستوى الوحدات
اإلدارية واألقاليـ حيث تخضع ق اررات المجمس لموافقة الوزير ،أما المجمس اإلقميمي فيو أقؿ تعقيدا لكنو خاضع
لممساءلة مف الوزير ،وبموجب المادة  ،28يمكف استعماؿ الفيتو ضد ق ارراتو مف قبؿ الوزير في خبلؿ  21يوما بعد

إببلغو بتبنيو ،باإلضافة إلى ذلؾ ،حاكـ اإلقميـ المنتخب مسؤوؿ مف الوزير او معتمد عمى موافقتو (المادة  )29مما
يحد مف البلمركزية اإلدارية والسياسية ويقيد المساءلة والحوكمة الديموقراطية حيث يصبح وكبلء المستوى الوطني
مرؤسيف مف قبؿ سمطتيف مختمفتيف ،اضؼ الى ذلؾ قصور القانوف في توفير بيئة تنافسية بيف الوحدات المحمية ،مف
خبلؿ منح ىذه الوحدات حصة مشجعة مف االيرادات السيادية والجباية العامة وايرادات االستثمارات كؿ في نطاقو،

وبالتالي لـ ينجح القانوف في تشجيع الوحدات المحمية عمى تنويع مصادر الدخؿ ودعـ االقتصاد الوطني.

مف ناحية أخرى ،لـ يحدد القانوف المعايير البلزمة لتوصيؼ المدينة عمى أنيا بمدية ،سواء مف الناحية االقتصادية أو
التاريخية أو الجغرافية ،مما أدى إلى التعسؼ في تقسيـ البمديات ،دوف األخذ بعيف االعتبار االختبلفات في الحجـ

والقدرات والموارد فيما بينيا كذلؾ ،خمؽ القانوف أكثر مف مائة بمدية دوف النظر إلى كيفية توفير الموارد المالية البلزمة
ليا مما أد ى إلى تقويض الحكومة المركزية عف طريؽ استنزاؼ مواردىا حيث تدفع اليوـ الدولة ما يقرب مف  40في

المئة مف الميزانية العامة لمرواتب فقط ،وفقا لتقرير صادر عف لجنة التخطيط والمالية في جمسة المؤتمر الوطني العاـ
( )GNCفي  11فبراير.2014 ،
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فيما يخص البلمركزية المالية ،ينظـ الباب السادس مف القانوف بعض أوجو اإلدارة المالية حيث تشير المواد  11إلى
 12إلى الموارد المالية عمى مستوى األقاليـ والوحدات اإلدارية حيث تعتمد اعتمادا كميا عمى الحكومة المركزية المسؤولة
عف جمع األمواؿ في عيدتيا لمحد مف الفساد المحمي وضماف مركزية النفوذ التي تمنحيا ىذه السمطة ،ولكف في ذات

الوقت اغفؿ الفساد المركزي والذي يفوؽ التسيب واالنفبلت المحمي بمراحؿ كبيرة ،ال يوفر القانوف آلية واضحة لمدعـ
المحمي (مثؿ جمع الضرائب) التي تتيح لميياكؿ المحمية تحديد ميزانيتيا أو متابعة مبادرات التنمية اإلقميمية دوف
االعتماد بشكؿ أساسي عمى الحكومة المركزية .نقص الموارد الطبيعية أو الصناعية في بعض المدف (المطارات أو

منافذ) نظ ار لموقعيا الجغرافي يعيؽ أيضا تحقيؽ االستقبللية المالية عمى المستوى المحمي لممحافظة عمى مشروعية
السمطة المركزية ،عمى الحكومة الوطنية انتداب بنى واضحة لمتحويبلت الحكومية البينية لضماف التوزيع المتساوي
لعائدات الوطف ،باإلضافة إلى ذلؾ ،يتطمب الفقر المنتشر في الجنوب وضع إجراءات واضحة لضماف نفاذىا إلى
خزينة الدولة لتقوـ بأكثر مف مجرد إدارة بسيطة ،لذا تدعو الحاجة إلى التوصؿ لتوافؽ وطني حوؿ البلمركزية المالية
لبلرتقاء بالتنمية الوطنية ويمكف تطويع النقاش حوؿ المناطقية ليصبح نقاشا حوؿ أولويات التنمية الوطنية.
وفقًا ألحد استطبلعات الرأي التي قادىا برنامج األمـ المتحدة االنمائي بعد اندالع األزمة السياسية ] ،[14تختمؼ
عامة بمحدودية التواصؿ
العبلقة بيف السمطة المركزية والبمديات التي تـ انتخابيا مؤخ ار مف منطقة ألخرى ولكنيا تتسـ َ
وتعاني البمديات مف غياب الخبرة الفنية وقمة الموارد المادية لسد االحتياجات المتنامية اإلغاثية والتنموية لممواطنيف،

حيث ال يتـ تعييف العامميف بالبمديات وفقَا لمخبرة وبشكؿ تنافسي كما أف ضعؼ المرتبات وضعؼ الييكؿ اإلداري يحوؿ
دوف زيادة فعاليتيا المؤسسية .ومف ناحية أخرى ،ال تكفى الموارد المالية الواردة مف السمطة المركزية إال لتغطية النفقات
التشغيمية لمبمديات وال تساعدىا عمى االستجابة السريعة لممشكبلت الناجمة عف التصارع السياسي وغياب األمف أو
وضع استراتيجية طويمة األجؿ لمرحمة ما بعد اإلعمار.
 1.1تعزيز المشاركة وحقوق اإلنسان في التنمية الحضرية.
 0.1.1التقدم المنجز

مؤخر مف احدى منظمات المجتمع المدني ،أفادت منظمات المجتمع
ًا
وفقًا ألحد استطبلعات الرأي الصادرة ][13
المدني التي شمميا االستطبلع محدودية دورىا التنموي وعدـ فعالية مشاركتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة وادارة
المصادر الطبيعة والبنية التحتية والتطوير الحضري ،ولتفسير ذلؾ ينبغي العودة لموراء لفيـ اإلطار القانوني الذي كاف

ينظـ المجتمع المدني الميبي عمى مر السنوات الماضية.

اباف نظاـ الحكـ المنصرـ ،واجيت مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وفي وضع خطط تنمية الدولة عمى
عددا مف القيود القانونية التي حدت مف دوره فقد خضعت منظمات المجتمع المدني لمقانوف رقـ  19لعاـ
األخص ً
عددا مف
 2001الذي عرؼ بقمعو لمجمعيات ووضعيا تحت سيطرة النظاـ الحاكـ ،فقد احتوى ىذا القانوف عمى ً

الشروط التعسفية التي لـ تكف تساعد المنظمات عمى العمؿ بكفاءة ومنيا أال يقؿ عدد مؤسسي لمنظمة عف خمسوف

شخصا وأف يكوف ليا مقر خاص بيا وىو ما كاف يصعب تحقيقو نتيجة ضعؼ اىتماـ المواطنيف بالشأف العاـ خبلؿ
ً
ىذه الفترة وارتفاع كمفة االيجارات ،كذلؾ ،اشترط القانوف موافقة رئيس الوزراء الميبي حتى تتمكف المنظمة مف تسجيؿ
نفسيا أو تقوـ بجمع التبرعات المادية.

الصفحة  39مف 69

التقرير الوطني لدولة ليبيا لمموئؿ الثالث لمعاـ 2016

عمى سبيؿ المثاؿ ،تـ اعداد السياسة المكانية الوطنية  2030 - 2006مف خبلؿ مصمحة التخطيط العمراني (االدارة
الرئيسية) عمى المستوى الوطني بمعاونة فروع المصمحة (البالغ عددىـ  )10والمكاتب المحمية والوحدات بالمدف
الرئيسية .وفي كؿ مدينة توجد لجنة شعبية أو أكثر تعد بمثابة جياز تنفيذي في مقابؿ كؿ مؤتمر شعبي أساسي الذي

يعمؿ كأداة تشريعية في إطار ما يعرؼ بالنظاـ الجماىيري القائـ عمى الحكـ المباشر لمشعب ،وكؿ الشعبيات.
 6.1.1التحديات الناشئة

كبير مف طمبات تأسيس منظمات مجتمع مدني مف قبؿ المواطنيف نتيجة
عددا ًا
بعد ثورة فبراير  ،2011تمقت الدولة ً
حاليا ،في
لمناخ حرية الرأي والتعبير الذي تـ إتاحتو كما تـ اقتراح قانوف جديد لتنظيـ المجتمع المدني وجاري مناقشتو ً

مرحمة أولى تركز عمؿ أغمب المنظمات عمى الشؤوف االنسانية ومعالجة الجرحى والمصابيف حتى إعبلف التحرر في

أكتوبر  ،2011فيما بعد تنوع عمميا ليشمؿ الديمقراطية والمصالحة الوطنية والشفافية والبلمركزية كما تزايدت مشاركة
المرأة والشباب.
في ىذا اإلطار ،ينبغي عمى ليبيا العمؿ عمى وضع قانوف عصري يكرس استقبللية المجتمع المدني لتفعيؿ دوره في
التنمية والنيوض بالمجتمع مما يؤمف استقبلليتو عف مؤسسات الدولة وعدـ تبعيتيا إلى جية ومف الميـ توحيد آليات

تسجيؿ المؤسسات المدنية في الدوائر الرسمية والعمؿ عمى توحيد مرجعيتيا ،وتشجيع المؤسسات غير المسجمة عمى
التسجيؿ مع انشاء مرجعية مختصة (و ازرة مختصة) ذات قوة معنوية وقانونية ومصادر بشرية ومادية لمعمؿ عمى تنظيـ
وتطوير عمؿ المجتمع المدني الميبي بما يخدـ مصالح المجتمع الميبي وطموحاتو المتعمقة بالمشاركة والديمقراطية
والتنمية المستدامة.
 1.1.1الرؤية المستقبمية

يجب العمؿ عمى تحديد رؤية تنموية شمولية قائمة عمى مفاىيـ التنمية البشرية والمستدامة والشراكة الحقيقية الفعالة

واطبلؽ برامج ودورات تدريب لتشجيع المنظمات عمى التوظيؼ مما سيساعدىا عمى تحسيف فعاليتيا وتحسيف عبلقتيا
مع المجتمع وزيادة المشاركة ،خاصةً في ظؿ االنعداـ الشبو كامؿ لمتوظيؼ حالياً واالعتماد عمى المتطوعيف.

كذلؾ ،ال بد مف حث المنظمات عمى زيادة نسبة النساء مف موظفييا والمدراء ،مع اطبلؽ الدورات التدريبية والتثقيفية

أيضا االىتماـ
لجذب اكبر عدد مف النساء إلى ىذه المؤسسات لتمكينيا مف لعب دور أكبر في المجتمع المدني ،ويجب ً
بتسييؿ اطبلع العامة عمى المعمومات والدراسات والتقارير المتعمقة بيذه المؤسسات لتفعيؿ دورىا وتشجيع المشاركة
والمحاسبة الشعبية.
إف الشراكة الحقيقية والمثمرة تتطمب جيودا حثيثة وخالقة لدعـ دور المجتمع المدني في وضع الرؤى والسياسات العامة

والخطط القطاعية ،كما يتطمب أف يقوـ المجتمع المدني بدوره الفاعؿ في الحماية والدفاع عف مصالح ووجيات نظر
الفئات التي يمثميا ،مما يعني أف يبقى المجاؿ مفتوحا لممجتمع المدني كي يقوـ بدوره في التنمية والنيوض بالمجتمع مع
تعزيز قيـ المساواة والعدالة االجتماعية لدييا باإلضافة الى منح ىذه المنظمات دور رئيسيا في تعزيز الشفافية ودعـ ىذا
الدور مف خبلؿ تشريعات وقوانيف تكفؿ لو حؽ الحصوؿ عمى المعمومات واعداد تقارير ونشرات بناء عمى ىذا الحؽ.
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 1.1تعزيز الشمول االجتماعي والمساواة.
 0.1.1التقدم المنجز

عمى مدار العقود الماضية ،ساوت التشريعات الميبية بيف الرجؿ والمرأة في الحقوؽ والواجبات حيث صدقت ليبيا عمى
عددا مف االتفاقيات الدولية التي تحد مف التمييز ضد المرأة ومنيا العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية في
ً

عاـ  1970دوف تحفظات عمى الجنسية أو النوع االجتماعي ،اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مع
رسميا عمى المادة  ،2بشأف مكافحة التمييز في جميع أشكالو ،والمادة  ،16بشأف المساواة في األسرة إلعفاء
تحفظيا
ً
نفسيا مف االلتزاـ ببعض أحكاـ الميراث والتبني الواردة في االتفاقية والتي تتعارض مف وجية نظرىا مع الشريعة

اإلسبلمية .كذلؾ ،ىي الدولة الوحيدة في شماؿ أفريقيا المصدقة عمى بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
والشعوب المعني بحقوؽ المرأة في أفريقيا ،والذي يؤكد عمى المساواة في حقوؽ الرجاؿ والنساء في نقؿ جنسيتيـ إلى

أبنائيـ.
عددا منيا لصالح المرأة في مسائؿ عمى رأسيا التعميـ والزواج والطبلؽ ،حيث
فيما يخص التشريعات المحمية ،ماؿ ً
نص قانوف التعميـ لعاـ  1952عمى المساواة بيف الجنسيف في مجاؿ التعميـ كما يمنح القانوف لممرأة المطمقة حؽ
االحتفاظ ببيت الزوجية طالما لدييا أطفاؿ ويفرض عمى طميقيا دفع إعانة مالية ليا ،ويفرض القانوف عمى الزوج
الحصوؿ عمى موافقة الزوجة السابقة إف أراد الزواج ثانية وفي العقد األخير ،اشترط القانوف إثبات خمو الطرفيف مف
األمراض المعدية إلتماـ عقد القراف لمزواج وعمى رأسيا مرض اإليدز .كذلؾ ،ال توجد قوانيف تمنع المرأة مف تولي

المناصب القيادية والسيادية ،كما أف القانوف يمزـ جميع المؤسسات والشركات بالمساواة بيف الجنسيف ،سواء في تولّي
المناصب ،أو في تساوي الرواتب.

مؤخر عاـ  ،2011نصت المادة السادسة منو عمى أف "الميبيوف سواء أماـ
ًا
وفي اإلعبلف الدستوري الميبي ] [10الصادر
القانوف ،ومتساووف في التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية ،وفي تكافؤ الفرص ،وفيما عمييـ مف الواجبات والمسؤوليات
العامة ،ال تمييز بينيـ بسبب ِّ
الديف أو المذىب أو المغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع
االجتماعي أو االنتماء القبمي أو الجيوي أو األسرى ".
تقد ًما ثابتًا مف حيث وصوليا غير المقيد إلى التعميـ المجاني والتعميـ العالي فيي تعتبر
وقد حققت المرأة الميبية بالفعؿ ّ
تعميما في العالـ العربي وفي ليبيا اليوـ ،تنوي معظـ الطالبات االلتحاؽ بالكمّيات ،ويحمؿ عدد متساو
مف النساء األكثر
ً

الثانوية
جامعية ،وينوي  %77تقر ًيبا مف المتخرجات مف المدرسة
تقر ًيبا مف النساء ( )%32والرجاؿ ( )%33شيادات
ّ
ّ
متابعة التعميـ العالي في ليبيا وخارجيا .وتستطيع المرأة الميبية أف تتقمد أي منصب في كافة قطاعات الدولة وقد وصمت
بالفعؿ لمناصب ىامة مثؿ رئيس محكمة االستئناؼ.
 6.1.1التحديات الناشئة

ورغـ ما تتمتع بو المرأة في ليبيا مف حقوؽ قانونية ،إال أنو عمى أرض الواقع نتيجة العادات والتقاليد المجتمعية تقؼ

حائبلً دوف التفعيؿ الجاد لمقانوف وتحجـ مجاؿ العمؿ أماميا وتمنعيا مف تولي المناصب العميا ،ومع تنامي نفوذ
المتشدديف في الببلد ،تتزايد المخاوؼ مف حدوث حالة مف التراجع ضد المرأة ،لذا تسعى العديد مف منظمات المجتمع

الصفحة  41مف 69

التقرير الوطني لدولة ليبيا لمموئؿ الثالث لمعاـ 2016

المدني إلى تضميف معايير قانونية جديدة في الدستور الميبي محؿ اإلعداد بما يضمف حماية حقوؽ المرأة ومساواتيا مع
الرجؿ في إطار المواطنة.

 5.1ممخص اإلدارة والتشريعات الحضرية :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد
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خامسا  -االقتصاد الحضري :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد.
يعد االقتصاد الميبي مف االقتصادات األحادية النامية حيث يعتمد عمى عائدات النفط باألساس التي مثمت  %97مف صادراتو
و %54مف ناتجو االجمالي المحمي بحموؿ عاـ  2000وقد أدى ىذا االعتماد المتعاظـ عمى القطاع النفطي إلى إختبلالت
ىيكمية حيث أثر بالسمب عمى الصناعات النفطية وغير النفطية التي لـ تتجاوز نسبة مشاركتيا باالقتصاد الميبي .%20

كذلؾ ،لـ يساعد المناخ الجاؼ لمدولة عمى تحسيف انتاجيتيا الزراعية حيث انيا توفر  %25فقط مف الغذاء البلزـ لسد
استعدادا
محميا وتستورد الباقي ،ورغـ تواضع القطاعات غير النفطية إال أف البعض منيا تطور وأظير
احتياجات السكاف
ً
ً
اقتصاديا لمنمو مثؿ تصنيع الغذاء والمنسوجات واإلسمنت والمشغوالت اليدوية ،رغـ ذلؾ ،ظمت مساىمتيا في الناتج المحمي
ً

محدودة وفي ت ارجع مف  %58في عاـ  2000إلى  %33عاـ .2005

ومع تزايد العائدات النفطية ،اتسعت ىيمنة القطاع العاـ عمى االقتصاد الميبي وأقيمت العديد مف المشاريع االنتاجية والخدمية
ومشاريع البنية األساسية وتوطينيا في مختمؼ انحاء ليبيا ولكف لـ تتمكف الدولة مف تنفيذىا بالكامؿ بسبب عدـ مراعاة القدرة
االستيعابية لبلقتصاد مف الناحيتيف التمويمية والتنفيذية مما أدى إلى زيادة االلتزامات القائمة عمى مشروعات التنمية والتي بمغت
 12مميار دوالر مع نياية عاـ .2006

كذلؾ ،أصبحت مشاريع التنمية عرضة لتقمبات أسعار النفط في األسواؽ الدولية مما يتطمب تدبير موارد جديدة لمتمويؿ وزيادة

دور القطاع الخاص واالستثمار األجنبي لممساىمة في النشاط االقتصادي والتنموي.
 0.5تعزيز وتحسين الوصول إلى تمويل السكن.
 0.0.5التقدم المنجز

مساندا لممواطف الذي يتوجب عميو االعتماد عمى ذاتو في
ضامنا لمسكف وانما
منذ عاـ  ،1996لـ تعد الدولة الميبية
ً
ً
سبيؿ الحصوؿ عمى مسكنو مف مدخراتو أو مف خبلؿ القرض العقاري ،وفتح الباب اماـ القطاع الخاص لبلستثمار
العقاري مف خبلؿ برامج قصيرة وطويمة األجؿ منيا برنامج  60ألؼ وحدة سكنية الذي منح فرص غير متكافئة وفي
حدود ضيقة وبتمويؿ مف مدخ ارت المواطنيف واقراض مف المصارؼ التجارية .كذلؾ ،أعدت خطة لئلقراض العقاري
بيدؼ تنفيذ  50ألؼ وحدة لمحدودي الدخؿ والشباب المقبميف عمى الزواج باإلضافة إلى برنامج اإلسكاف الوظيفي
لمعامميف بالمؤسسات العامة .وفي عاـ  ،2000صدر قرار المجنة الشعبية العامة رقـ  30لرفع قيمة اإلقراض إلى 30

ألؼ دينار ليبي وبعدىا بعاـ صدر القرار رقـ  115برصد مبمغ  600مميوف دينار إلقراض الشباب وذوي الدخؿ
المحدود ولكف لـ يفعبل ىذيف الق ارريف مما أدى إلى استفحاؿ المشكمة.
 6.0.5التحديات الناشئة

عمى الرغـ مف تزايد العوائد النفطية ،استمر التراجع في االنفاؽ عمى قطاع اإلسكاف واتسعت الفجوة بيف العرض والطمب
رغـ صدور القرار رقـ  20لسنة  2005بسقؼ  1776500قرض سكني بقيمة  40ألؼ دينار لمقرض السكني الواحد
الذي استيدؼ الفئة العمرية ( 60-21عاـ) بحيث تمنح ليـ القروض لغرض بناء سكف أو شراء سكف أو لصيانة
مسكف قائـ .ثـ صدر القرار رقـ  1لسنة  2011بعدد قروض غير محدد السقؼ والذي رفع قيمة القرض إلى  60ألؼ
دينار ليبي وسعى ىذا القرار االرتجالي وغير المدروس إلى احتواء حالة السخط الشعبي التي ازدادت قبيؿ انطبلؽ ثورة
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فبراير  2011حيث منحت القروض عمى أف يكوف البناء إما عمى قطعة أرض فضاء أو فوؽ سطح منزؿ أو لغرض
استكماؿ مسكف في طور االنشاء أو إضافة وحدة سكنية فوؽ منزؿ قائـ أو صيانة وحدة سكنية قائمة بقيمة ال تتجاوز

 %50مف قيمة قرض البناء وأوجد ىذا القرار الكثير مف العقبات أماـ تنفيذه مف قبؿ مصرؼ االدخار واالستثمار
العقاري ،نذكر منيا عمي سبيؿ المثاؿ ما يمي:
 جزء كبير مف الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى القروض وفؽ القرار رقـ ( )1لسنة  2011ـ تقع خارج المخططاتوليست ضمف الشروط والضوابط المتعمقة بالحصوؿ عمى القرض.

 عدـ وجود منظومة موحدة يمكنيا حصر وتوثيؽ بيانات كاممة عف المقترضيف والمتحصميف عمى سكف ،ومف ىنالـ يكف بالمقدور التثبت مف تحقيؽ شرط عدـ االزدواجية ،التي ىي مف ضمف الشروط والضوابط لمحصوؿ عمى
القرض حسبما جاء في الفقرة رقـ ( )8مف القرار رقـ ( )1لسنة 2011ـ.
 تـ تقدير رسوـ الخدمة التي يتقاضاىا المصرؼ كما ىو منصوص عمييا في المادة رقـ ( )6مف القرار بنسبة( )%1سنوياً مف قيمة القرض ولـ يحدد القرض المدة التي تحتسب عمييا الرسوـ.
 حجـ القروض التي الزلت تحت التنفيذ وفؽ القرار رقـ ( )20لسنة 2005ـ وكذلؾ حجـ الطمبات المقدمةوالموافقات الصادرة لمقروض وفؽ القرار رقـ ( )1لسنة 2011ـ كبير وتحتاج إلى أمواؿ ضخمة بشأف التنفيذ.
 تأخر الصرؼ الناجـ عف عدـ وجود التغطية المالية الكافية لصرؼ دفعات المقترضيف نتج عنو عدـ قدرة مصرؼاإلدخار واالستثمار العقاري اإليفاء بااللتزامات القائمة عميو.

 عدـ تعاوف بعض الجيات المخولة بالخصـ باستقطاع المبالغ المترتبة عمى أقساط المقترضيف وتحويميا في تواريخاستحقاقيا إلى مصرؼ االدخار واالستثمار العقاري.
 1.0.5الرؤية المستقبمية

سعت ليبيا بعد عاـ  2011إلى تطوير سياستيا االسكانية في إطار مف التوازف في األدوار بيف القطاعيف العاـ
والخاص حيث تتحوؿ الدولة إلى منظـ لقطاع االسكاف مع فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص بالتحوؿ مف اإلنفاؽ العاـ

إلى االستثمار التمويمي بشراكة القطاعيف العاـ والخاص مف خبلؿ دعـ وتمكيف القطاع الخاص مف االستثمار المباشر
باإلسكاف والمرافؽ العامة مع تفعيؿ العمؿ بقانوف االستثمار العقاري بحيث يتـ تدريجياً تقميص دور الدولة ليتركز بإعداد

المخططات العامة وتوفير االراضي وتييئة المناخ المناسب لنمو وتطوير القطاع الخاص .وفيما يخص االقراض

العقاري ،يتولى كؿ مف مصرؼ االدخار واالستثمار العقاري والمصارؼ التجارية أو جية عامة أخرى ترغب في
االستثمار العقاري في مجاؿ بناء المساكف والبنية التحتية ليا ،بالتمويؿ غير المباشر بمنح قروض عقارية وفقاً لآلليات

ا لصادر بيا تشريعات تقرىا الدولة مف خبلؿ رفع رأس ماؿ المصارؼ التجارية ومصرؼ االدخار واالستثمار العقاري
وتوفير أمواؿ تخصص لدعـ الجمعيات التعاونية اإلسكانية وانشاء شركات استثمارات عقارية تؤسسيا تمؾ الجيات
العامة والمصارؼ التجارية لتنفيذ مشروعاتيا.
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 6.5إيجاد فرص عمل الئقة وسبل كريمة لكسب العيش.
 0.6.5التقدم المنجز

تمكنت ليبيا مف خبلؿ ثروتيا النفطية اليائمة تأميف مستوى معيشي جيد لمشعب الميبي ،فبعد أف كانت أحد أفقر بمداف

العالـ إباف الخمسينات ،احتمت ليبيا حتى ما قبؿ ثورة  2011مرتبة ِّ
متقدمة بيف العديد مف البمداف المنتجة لمنفط مف
منظور دخؿ الفرد مف الناتج المحمي االجمالي ] [12-11مقاسا" بالقوة الشرائية حيث ارتفع مف  216588مميوف دوالر

امريكي في عاـ  1999إلى  296173مميوف دوالر عاـ  .2010ولكف ،تفاوتت الدخوؿ االقتصادية ،فوفقا ألخر بيانات
رسمية ،بمغت نسبة الفقر قرابة  %11.8في عاـ  2003مع تفاوتيا بيف المحافظات ما بيف  %1.5و.%30
فيما يخص سوؽ العمؿ الميبي ،تعمؿ الغالبية العظمى ( ) 2012 / %84في القطاع العاـ الذي يييمف عمى اقتصاد
الدولة في حيف ال يعمؿ بقطاعي الصناعة والزراعة سوى  %9و %1فقط عمى التوالي بعد أف كانت ىذه النسبتيف
تصبلف إلى  %30و  %20في عاـ  .1986ومع اعتماد ليبيا المتزايد عمى استخراج وتصدير النفط الخاـ ،وضعؼ
الصناعات القائمة عميو وتدني صادرات القطاع غير النفطي ،برزت البطالة كمشكمة ىيكمية حيث بمغت  %13.9في

عاـ  2010نتيجة تفاقـ النمو السكاني والعمراني المتسارع المذيف بمغا  %3.3و %86عمى التوالي .ثـ ،في أعقاب ثورة
مطردا لتصؿ إلى  %19في عاـ  2012ال سيما بيف الشباب المذيف يمثموف أكثر مف %50
تفاعا
ً
 ،2011ارتفعت ار ً
مف السكاف حيث وصمت إلى  %49في حيف سجمت  %25بيف اإلناث.
 6.6.5التحديات الناشئة

رغـ انحياز قوانيف سوؽ العمؿ الصارمة لصالح العماؿ الميبييفَّ ،
فإف عدـ استجابة النظاـ التعميمي لمقتضيات السوؽ

َّأدى إلى تواجد عدد كبير مف العماؿ األجانب ذوي المستوى التعميمي األفضؿ واإلنتاجية األعمى ،ونتيجة لنقص العماؿ
في قطاع األعماؿ اليدوية الصعبة ،استقطبت ليبيا أيضاً عدداً كبي اًر مف المياجريف الذيف اليتمتعوف بخبرة واسعة عمى

الصعيد االقتصادي ،ومثمت العمالة األجنبية قبؿ ثورة  2011قرابة  %50مف إجمالي القوة العاممة ،وتأتي غالبيتيا مف
بمداف المغرب ومف مصر وتركيا واليند والفيميبيف وتايمندا وفييتناـ وبولندا وتشاد والسوداف ،حيث يتطمعوف إلى الحصوؿ

عمى رواتب مرتفعة نسبياً ،لكونيـ يؤدوف أعماال تحتاج إلى ميارات ،أو يقوموف باألعماؿ اليدوية الصعبة ذات المردود
المالي المرتفع.

وفي غياب فرص العمالة في القطاع الخاص بسبب تبنى سياسات أدت إلى إقصاء القطاع الخاص وانفراد القطاع العاـ
بجميع االعماؿ االقتصادية وكذلؾ لتبني بعض القوانيف الجائرة التي أدت إلى إقصاء القطاع الخاص الناشئ خبلؿ
الفترة الزمنية الممتدة مف منتصؼ سبعينات القرف الماضي ،يفضؿ الميبيوف األماف الوظيفي والمنافع اإلضافية التي

َّ
المؤىميف عمى
يقدميا القطاع العاـ ،برغـ األجور غير المغرية التي يقدميا ،ولـ تفضي حممة تشجيع الموظفيف المدنييف

اكتساب ثقافة المبادرة الفردية لمقياـ باألعماؿ أماـ العدد الفائض مف العمالة المسجؿ في القطاع العاـ واستمرار ِّ
تدني
اإلنتاجية ،إلى النتائج المرجوة.
ومف ناحية أخرى ،انخفضت مشاركة المرأة الميبية في سوؽ العمؿ نتيجة عدـ ترقية نشاط القطاع الخاص ،السيما

ضيؽ النشاطات التنموية المسموح بيا تقميديا لمنساء ،كصناعة النسيج واأللبسة ،ويعكس ىذا أيضاً األثار المترتبة عف

بعض التشريعات المقيِّدة ،إضافة إلى العراقيؿ االجتماعية والثقافية.
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 1.6.5الرؤية المستقبمية

يعد عدـ االستقرار السياسي الحالي وغياب األمف في الببلد أحد العقبات الرئيسية أماـ التنويع االقتصادي وخمؽ فرص

يجيا مف خبلؿ استخداـ العائدات النفطية
لمعمؿ في ليبيا .ولكف عمى المدى القصير ،يمكف تحفيز سوؽ التوظيؼ تدر ً
االستثنائية بشكؿ استراتيجي قصد تسييؿ عممية التحوؿ إلى اقتصاد سوؽ تنافسي ،وتعزيز إدارة المالية العامة عمى

المدى المتوسط ،وذلؾ عف طريؽ ِّ
تبني إطار شفاؼ لتحضير وتنفيذ الميزانية العامة ،وضبط اإلنفاؽ العاـ وتحقيؽ
ممارسة موثوقة إلدارة تدفقات العائدات النفطية ،مما سيسمح بتسييؿ عممية التحوؿ في إطار استقرار االقتصاد الكمي
وفي الوقت الذي يتـ فيو تأميف استم اررية شبكات الضماف االجتماعي المطموبة وزيادة اإلنفاؽ عمى الموارد البشرية.
وبحموؿ الوقت المناسب ،يمكف تصور مزيج مف الخيارات االستراتيجية مع تخصيص قسط متزايد تدريجياً مف العائدات
ُسر ،ومف ناحية أخرى ينبغي تحفيز القطاع الخاص مف خبلؿ تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة
النفطية االستثنائية لؤل َ
والمتوسطة وتوفير التمويؿ والتسييبلت االدارية البلزمة ليـ مع إتاحة فرص التدريب لمشباب والنساء لخمؽ قوة عاممة
ماىرة قادرة عمى المنافسة وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ والخدمات.

 1.5ممخص االقتصاد الحضري :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد

المحور

الرئيسي

التقدم المنجز
البند وعمميات التحضر
تعزيز وتحسيف الوصوؿ إلى

القضايا

تمويؿ السكف.
إيجاد فرص عمؿ الئقة وسبؿ
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سادسا  -اإلسكان والخدمات األساسية :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد.
 0.2تحسين أحوال األحياء الفقيرة ومنع تكونيا.
 0.0.2التقدم المنجز

قياساً بالمعدؿ العالمي إلنتاج الوحدات السكنية بالدوؿ المتقدمة وىو ( )10مساكف لكؿ ( )16000ساكف في السنة ،فإف
الواقع الحالي في ليبيا يشير إلى أف إنتاج الدولة مف الوحدات السكنية لـ يجاوز معدؿ ( )5مساكف لكؿ ()16000

ساكف في السنة ،أي نصؼ المعدؿ الذي تقوـ ببنائو الببلد المتقدمة في الوقت الحاضر ،وتوصي بتنفيذه المنظمات
الدولية المتخصصة لعبلج مشكمة إلسكاف بالببلد النامية.
مف ناحية أخرى ،يتبيف أف عدد السكاف في ليبيا في تزايد مضطرد ،استناداً عمى معدالت النمو السكاني لمعاـ 2006ـ

التي تتراوح بيف  %1.83و ،%2.22وبالتالي يتوقع أف يصؿ عدد سكاف ليبيا في نياية عاـ 2033ـ إلى حوالي

 8.76مميوف نسمة .وعمى ضوء ىذا التوقع ،فقد تـ حساب العجز التراكمي بالرصيد السكني في ليبيا ،حيث قدرت
االحتياجات اإلسكانية حتى نياية عاـ 2033ـ ( 161646134وحدة سكنية) التي تمزـ لسد الفجوة اإلسكانية خبلؿ
عشروف عاماً ،وىي فترة تنفيذ السياسية اإلسكانية .
وبالتوازي ،تتفاقـ ظاىرة البناء المخالؼ والعشوائيات البناء اإلسكاني في ليبيا بشكؿ سريع ومضطرد كمما تأخرت الدولة
في إعداد مخططات عمرانية تسع الزيادة السكانية ،لكونيا أصحبت اآلف واقعاً ممموساً ومنتشرة بشكؿ كبير في جميع

أنحاء الببلد خاصةً في ضواحي المدف الكبرى ،األمر الذي يستوجب مف الدولة أف تتدخؿ لتحد مف ىذه الظاىرة
السرطانية ووضع سياسة عامة لمعالجتيا جذرياً.

 6.0.2الرؤية المستقبمية


إعداد برامج إعبلمية لتوعية المواطنيف وتسميط الضوء فييا عمى خطورة تمادي ىذه الظاىرة وتوضيح

أثارىا االجتماعية واالقتصادية والبيئية السيئة عمى السكاف وعمى شكؿ الدولة بصفة عامة.


تفعيؿ دور األجيزة الرقابية (الشرطة الزراعية – الحرس البمدي) وغيرىا مف األجيزة الرقابية لردع المخالفيف



تسييؿ إجراءات البناء داخؿ المخططات المعتمدة والحصوؿ عمى القروض الميسرة .



دراسة وتقييـ الوضع الحالي لمعشوائيات والبناء المخالؼ والعمؿ عمى إمكانية تصحيح أوضاعيا ما أمكف

ذلؾ وفي ىذا الجانب يمكف لمدولة أف:
 تكمؼ مصمحة التخطيط العمراني بدراسة وتقييـ البناء المخالؼ والعشوائيات القائمة لموصوؿ إلى مايمكف احتوائو داخؿ مخططات الدولة أو ما يتقرر إزالتو مف مناطؽ شوىت المخطط العاـ لمدولة

وتحديد األساليب الناجعة الستبداؿ مساكف العشوائيات بمساكف داخؿ المخططات.
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 ت كمؼ جياز تنمية وتطوير المدف باألعماؿ البلزمة مف تكييؼ وتيذيب لمعشوائيات حتى يتمكف مفتنفيذ شبكات المرافؽ والبنية التحتية لممواقع التي تعد ليا مخططات حضارية مف مصمحة التخطيط

العمراني .

 تخصص الميزانيات البلزمة إلعداد تمؾ الدراسات وما يترتب عمييا مف تنفيذ مشاريع بنية تحتية. تحدد اتجاىات النمو المستقبمي بما يحقؽ التوزيع العادؿ لمسكاف وعدـ أحداث تضخـ في المدف الكبرىخاصةً .
 6.2تعزيز الوصول إلى المسكن المالئم.
 0.6.2التقدم المنجز

مع بموغ عدد المواطنيف الذيف يعيشوف في المناطؽ الحضرية في عاـ  2010نسبة  ٪86مف مجموع السكاف ،تراجع

معدؿ نمو المساكف الى  ،٪2.9حيث وصؿ إلى  7216900وحدة ،نتيجة النخفاض اإليرادات العامة ،وفي عاـ
 ،2006ارتفع إلى  8906500وحدة ،بما في ذلؾ الشقؽ التقميدية ،والمنازؿ المنفصمة ،والمنازؿ تحت اإلنشاء وغيرىا.
وفي الفترة ما بيف عاـ  1995إلى عاـ  ،2006كاف األداء األقؿ مف نوعو بمتوسط قدره  156300وحدة سكنية تـ
تشييدىا سنويا .حيث بمغ معدؿ اإلشغاؿ في عاـ  6.2 -1995شخص لكؿ أسرة ومف المتوقع أف ينخفض إلى 5.1
في عاـ .2025

ووفقا لممجموع الحالي ،كاف مف المتوقع اف يصؿ عدد الوحدات السكنية التي تحتاج لمتحديث (ترميـ وصيانة) في
عاـ  1995الى  756000وحدة ،وخبلؿ الفترة حتى عاـ  2010قدر عدد الوحدات التي تحتاج الى تحديث بػ
 846000وحدة اضافية ،ليصؿ مجموع متطمبات التحديث إلى  1596000وحدة.
 6.6.2التحديات الناشئة

تشير التقديرات طبقاً لمبلمح السياسة الوطنية لئلسكاف ( 2033 – 2014ـ) أنو في السنوات الػ ػ ػ ػعشريف المقبمة ستكوف
ىناؾ زيادة تدريجية تتراوح مف حوالي  506000وحدة سكنية سنوياً بالخطة الخمسية االولى الممتدة مف

 2018 – 2014ـ ثـ تزداد إلى  606000وحدة سكنية خبلؿ الخطط الخمسية الثبلثة البلحقة وحتى سنة اليدؼ
 2033ـ االمر الذي يمثؿ تحديا كبي ار لمببلد وبشكؿ عاـ ،الصعوبات التي تحوؿ دوف الحصوؿ عمى المسكف المبلئـ
تتمثؿ في اآلتي :


االرتفاع النسبي لتكاليؼ مواد البناء واألرض والعمالة.



محدودية ما يوفر مف الموارد المالية والقروض لغرض اإلسكاف.



ندرة األرضي الصالحة لبناء الوحدات السكنية بالمدف الرئيسية.



القيود المفروضة عمى توفير مواد البناء.



تدني مستوى خدمات توفير المياه والمرافؽ.



قمة الصيانة والتحديث لمعديد مف العمارات القائمة وبصفة عامة غياب اإلدارة السميمة.



القصور في اإلدارة لمتجمعات السكانية المشتركة واألبراج السكنية بصفة عامة
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 1.6.2الرؤية المستقبمية

تتمثؿ متطمبات اإلسكاف خبلؿ العشريف سنة القادمة مف حيث المبدأ في تجديد بعض الوحدات السكنية القائمة وانشاء

وحدات سكنية جديدة.
ويوضح الجدوؿ التالي ( )6االحتياج المتوقع مف الوحدات السكنية الجديدة خبلؿ الفترة الممتدة مف  2014حتى

2033ـ ،وىذه الوحدات السكنية الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )6ستعمؿ عمى تمبية االحتياجات التالية:
 حجـ العجز التراكمي القائمة مف الرصيد السكني وفؽ تعداد السكاف والمباني.

 الوحدات السكنية المطموب توفيرىا عمى مدار فترات زمنية وفؽ معدالت النمو الطبيعي السنوي والتوزيع
المكاني لمسكاف.

 عدد الوحدات السكنية المطموب توفيرىا لخفض معدالت االشغاؿ المنزلي وكذلؾ حاالت التكدس السكني
ألكثر مف أسرة في منزؿ واحد ،مقابؿ االحبلؿ لممساكف القديمة ومواجية عدـ انتظاـ التوزيع وتغطية
احتياجات التنقؿ االداري.
 تعويض المساكف التي تضررت نتيجة االشتباكات العسكرية خبلؿ احداث ثورة  17فبراير وما بعدىا وحتى
تاريخو.

ولمواجية تمؾ التحديات ،عكفت الدولة عمى تطوير مبلمح سياسة وطنية لئلسكاف (2033 – 2014ـ) طويمة االمد
لفترة  20سنة تتبنى األىداؼ التالية:
 تطوير اإلدارة في قطاع اإلسكاف عمى المستوى الوطني والمحمي.
 تطوير نظاـ التمويؿ بقطاع اإلسكاف .
 تجييز وتوفير األراضي ألغراض السكف والخدمات.
 النيوض بدور القطاع الخاص والتعاونيات اإلسكانية فى مجاؿ بناء المساكف وبيعيا لممواطنييف.

 ايجاد بدائؿ مختمفة لمحصوؿ عمى المساكف مثؿ الممكية والممكية التعاونية والممكية المؤقتة وما إلى ذلؾ.
 تنمية وسائؿ انتاج وتوفير البناء .
 تنمية قطاع البناء والتشييد المحمى.
 تنظيـ أعماؿ الصيانة الخاصة بالمباني وخدمات المرافؽ.

 توفير التدريب عمى مختمؼ النواحى المتعمقة باإلمداد واإلدارة فى قطاع اإلسكاف.
في ظؿ ىذه السياسة الجديدة ،يكمف دور الدولة فى كونيا مجرد داعـ أساسي في تشييد وبناء المساكف مما يعنى أف
الدولة سوؼ تتدخؿ فى قطاع اإلسكاف لكى تضمف حسف سير العمؿ فيو وتنظيمو ،ولف يكوف مف مياميا أبدا التركيز

عمى البناء أو تمويؿ المشاريع اإلسكانية .وعميو فاف دورىا سينصب عمى دعـ وتسييؿ االمور التالية :
 ايجاد التنسيؽ واالرتباط بيف مف ليـ عبلقة أو صمة بسوؽ المساكف بوجو عاـ. تقديـ القروض السكنية وتعزيز آليات التمويؿ اإلسكاني بوجو عاـ. -ترشيد وتقديـ المنح لؤلسر ذات الدخؿ المحدود والذيف ىـ فى امس الحاجة إلى ذلؾ.
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 تجييز األراضي التى تـ تخصيصيا ألغراض السكف مف خبلؿ اقامة وتوفير المرافؽ الضرورية والخدماتاألخرى.

 تنظيـ وتنشيط سوؽ األراضي. تنشيط وتوسيع صناعة مواد البناء وتحسيف وسائؿ توزيعيا. تعزيز قدرات الشركات المساىمة وتشاركيات البناء والتشييد. -تبسيط وترشيد كافة اإلجراءات االدارية لمشركات وتشاركيات البناء وكذلؾ األفراد.

 تنفيذ مشاريع اإلسكاف النموذجية التى تـ اعدادىا مف قبؿ مركز ابحاث البناء ومواده.أما فيما يتعمؽ بالتمويؿ الخاص باإلسكاف ،فيتعيف عمى الدولة القياـ باآلتي :
 ايجاد وتنظيـ صندوؽ اجتماعى لئلسكاف. -مراجعة آليات اإلقراض الحالية والنظـ االدارية المتعمقة بذلؾ.

 االستثمار اإلضافى لفوائد القروض العقارية والتى ينبغى أف تكوف أسمية بالنسبة لمعائبلت وتجاريػة (مركبة)لممستثمريف.
يكمف دور القطاع الخاص فى استراتيجية اإلسكاف فى االستثمار فى تنمية قطاع اإلسكاف والبدء فى بناء المساكف بما

فى ذلؾ بيع الوحدات السكنية ،ومف المتوقع اتساع ىذا الدور عند قياـ الدولة بمنح ضمانات وتسييبلت لمقروض،

وتوفير التسييؿ البلزـ لقطاع اإلسكاف بطرؽ شتى ،يمكف لمتعاونيات اإلسكانية القياـ بدور الوسيط بيف المؤسسات
المصرفية والصناعية واإلدارية مف ناحية والمواطنيف الذيف يرغبوف فى بناء مساكنيـ بانفسيـ مف ناحية أخرى ،إضافة
إلى قياميا بالمساعدة فى تنفيذ أعماؿ البناء فى وقت قصير وتكاليؼ معقولة ،فى حيف يتحتـ عمى رئاسة الوزراء القياـ
بمتابعة االشراؼ عمى ىذه التعاونيات لمتأكد مف تحركيا فى االتجاه السميـ وانيا تعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ المتوقعة

منيا.
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الجدول رقم ( :)2تقديرات االحتياج المتوقع مف الوحدات السكنية  2033 - 2014ـ
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 1.2ضمان الوصول المستدام لمياه الشرب اآلمنة.
 0.1.2التقدم المنجز

يعد توافر موارد المياه في أجزاء مختمفة مف األراضي الميبية مف األىمية بمكاف في تنمية الببلد واستدامة المستوطنات

البشرية واألنشطة ذات الصمة ،ويرتبط التزود بالمياه بدرجة كبيرة بمشروع النير الصناعى ،حيث يتـ مف خبللو نقؿ
المياه العذبة مف الجنوب إلى مناطؽ التجمعات السكانية بالشماؿ ،لتسخيرىا في أغراض األستعماؿ البشري واألنشطة
الزراعية والصناعية .وقد ساىـ تنفيذ النير الصناعي عمى نحو فعاؿ في حؿ مشكمة مياه الشرب ،خصوصا في

المناطؽ الساحمية عالية الكثافة السكانية حيث تتدفؽ كمية كبيرة مف المياه الصالحة لمشرب مف الصحراء ،ويجدر
اإلشارة إلى اعتماد النير الصناعي عمى مصدر غير متجدد ،مما يستمزـ الحكمة في استخدامو.
وتتزود ليبيا بالمياه مف خبلؿ األحواض المائية الستة التالية :حوض سيؿ الجفارة ،حوض الحمادة الحمراء وحوض

مرزؽ وحوض الجبؿ األخضر وحوض السرير وحوض الكفرة ،وبالنسبة لموارد المياه تمؾ ،فانيا تتكوف فى معظميا مف
مياه جوفي ة غير متجددة (حجرية) ،ومصادر مياه متجددة أخرى ىى مياه االمطار بكميات سنوية محدودة ،ومياه
سطحية محدودة تخزف بالسدود والمياه المح ػػبلة ،وتستعمؿ مياه المجارى المعالجة فى الرى الزراعى وفى تعويض المياه
الجوفية وال توجد بحيرات أو انيار دائمة الجرياف في ليبيا بالشكؿ رقـ ( )8أىـ الوسائؿ المستخدمة لمد المساكف بالمياه.
الشكل رقم ( :)8وسيمة مد السكف بالمياه في ليبيا

2%
16%

17%
64.52, 65%

أخزى

مبجن

بئز خبص

الشبكة العبمة

المصدر :التقرير االحصائي السنوي لو ازرة الصحة لعاـ 2013
تصؿ معدالت ىطوؿ األمطار عمى الساحؿ الغربى إلى  300مـ وترتفع إلى  500مـ في الجبؿ األخضر ،وتبمغ
مساحة المناطؽ التي تتعدى معدالت ىطوؿ االمطار فييا  100مـ حوالى  % 6مف المساحة االجمالية لمببلد ،وتقؿ
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أىمية تأثير األمطار في تغذية الخزانات الجوفية بسبب معدالت التبخر المرتفعة التى تصؿ إلى  1600ممـ فى
المناطؽ الشرقية وترتفع إلى حد  6000ممـ في الواحات ].[16

وتوجد أغمب الخزانات الجوفية المتجددة التي تتغذى باألمطار ومياه الري في مناطؽ سيؿ الجفارة وسيؿ الجبؿ
األخضر وسيؿ بنغازي ،وتقدر الكمية االجمالية التي تغذى األحواض الجوفية بحوالي  500مميوف متر مكعب معظميا
في مناطؽ سيؿ الجفارة والجبؿ األخضر ،وتقدر كميات التغذية في سيؿ الجفارة بنحو  200مميوف متر مكعب في
العاـ و  200مميوف متر مكعب في مناطؽ الجبؿ األخضر وبنغازي ،وتعانى موارد المياه الجوفية في سيؿ الجفارة

وبنغازي مف االستغبلؿ الجائر والتموث الجزئي وىذا مف شأنو التقميؿ مف احتماالت استغبلليا خبلؿ المائة عاـ
القادمة.
 6.1.2التحديات الناشئة

في خبلؿ العقديف الماضييف ،شيدت مصادر المياه في ليبيا استنزافاً كبي اًر نتيجة لؤلفراط في االستيبلؾ ،وقد تجاوزت
الكميات المسحوبة كؿ الحدود اآلمنة وفي جميع انحاء الببلد ،وعمى وجو الخصوص أحواض المياه الشمالية نتيجة
التوسع في الزراعة المروية والحفر غير القانوني لآلبار والذي يفتقر إلى المواصفات الفنية السميمة ،األمر الذي

يستدعي حماية أحواض المياه العذبة مف تعرضيا لمتموث مف األحواض الجوفية المالحة.

ومف المؤشرات المائية الخطيرة ،استمرار انخفاض مستوى المياه الجوفية بجميع مناطؽ ليبيا ،ارتفاع معدؿ مموحة
المياه في بعض األحواض ،وخاصة ما يقع منيا بمحاذاة الساحؿ ،الطرؽ غير السميمة لمري مما يسبب فقداف كميات
كبيرة مف المياه ،الزيادة في مموحة التربة مما يؤدي الي تدني انتاجيتيا الزراعية والقضاء عمى كثير مف المزارع،

التصحر المتجو نحو الشماؿ كنتيجة لمقضاء عمى العديد مف الغابات مما ساىـ في زيادة مموحة التربة نتيجة لتسرب

مياه البحر وكذلؾ لعدـ اتباع طرؽ سميمة في الري والصرؼ الصحي بالعديد مف المناطؽ ،تموث المياه السطحية
والجوفية نتيجة لعدـ وجود محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي وكذلؾ غياب المواقع التي ترمى فييا النفايات
أخيرا ،ارتفاع تكمفة معالجة المياه المموثة بغرض استعماليا لؤلغراض المنزلية ومصانع معالجة وتصنيع
الصمبة ،و ً
االغذية.
 1.1.2الرؤية المستقبمية

في ظؿ ىذا الوضع المائي الشحيح ،مف الضروري وجود إدارة فاعمة وقوية لمموارد المائية في ليبيا التي يسود مناطقيا

المناخ الجاؼ وذلؾ لضماف رفاىية المجتمع بشكؿ عاـ في المستقبؿ ،مف خبلؿ تقميؿ العجز بالمياه والحد مف التدىور
في جودتيا وخاصة بالمناطؽ الساحمية ،مف خبلؿ :
 التقميؿ مف كمية المياه المستخدمة وخاصة في الزراعة التي تمثؿ نسبة  %85مف اجمالي األستيبلؾ مف
خبلؿ تقميؿ كميات المياه المفقودة بسبب اإلفراط في االستيبلؾ وتسرب المياه.

 إعادة النظر في السياسة الزراعية ومنع تصدير المنتجات التي تستيمؾ كميات كبيرة مف المياه ،مع األخذ
في الحسباف امكانية استيراد المنتجات التي تستيمؾ كميات كبيرة مف المياه ،مع تحديث ورفع كفاءة اداء
منظومات الري والتشجيع عمى استخداميا وتوفيرىا بسعر مناسب.

 باإلضافة إلى وجود امكانية توفير نسبة  %40مف المياه المستيمكة بأحداث تغيير في سموؾ المستخدميف
ورفع مستوى اإلدراؾ والوعي بحساسية الوضع المائي وخطورتو.
 تطوير وتحديث المصادر المائية التقميدية وغير التقميدية مف خبلؿ الخطوات التالية:
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-

حماية مصادر المياه مف التموث :اف مخاطر التموث ال تقؿ أىمية عف مخاطر نفاذ المياه نفسيا
لدرجة الجفاؼ التاـ وبالتالي فإنو مف الضروري جداً اف تتخذ التدابير الممكنة لضماف حماية
مصادر المياه مف التموث ومف أىـ تمؾ التدابير:

)1

وضع وتطبيؽ مواصفات فنية لمصرؼ الصحي مع استغبلؿ المياه المعالجة التي
مصدرىا المنشآت الصناعية والسكانية.

)2
)3
)4

االستعماؿ المرشد لممواد الكيماوية في األغراض الزراعية.

حماية مداخؿ مصادر المياه السطحية.

فرض رسوـ عمى الجيات المسببة في تموث المياه (بغرض العبلج وتقميؿ مصادر
التموث).

)5

تدعيـ الجيات الرقابية المسؤولة عف حماية البيئة.

)6

استخداـ تقنيات صناعية حديثة وفعالة ونظيفة فيما يخص المياه.

أيضا تحديث التشريعات الخاصة بالمياه مف خبلؿ:
مف الضروري َ
 اجراء تحميؿ لمتشريعات القائمة بحيث تكوف قادرة عمى صياغة قوانيف تفصيمية وشاممة بما في ذلؾ تحديد
جية تكوف مسؤولة عمى التنفيذ وفرض العقوبات والقيود بيدؼ حماية مصادر المياه والحفاظ عمييا ولضماف

تقميؿ االستيبلؾ.

 ايجاد التشريعات المناسبة لمحد مف المناطؽ الزراعية المروية بالمناطؽ المائية المختمفة ومنع أي توسع في
اقامة المزارع العشوائية التي ال تأخذ بعيف االعتبار الوضع المائي ومتطمبات المجتمع الميبي.
 ايجاد تشريعات بخصوص استخداـ نظـ ري فاعمة كنظاـ الرش لمخضروات والمحاصيؿ واألعبلؼ والري
الموضعي ألشجار الفاكية وبعض الخضروات مع منع الري السطحي بسبب عدـ فاعميتو وعدـ تمشيو مع
التربة الميبية الخفيفة.
 1.2ضمان الحصول المستدام عمى خدمات الصحة والتصريف األساسية.
 0.1.2التقدم المنجز

تشير البيانات المتوفرة حوؿ القطاع الصحي في ليبيا إلى أف المرافؽ الصحية قد حظت خبلؿ مراحؿ التنمية في

الفترات الماضية باىتماـ بالغ حيث ارتفعت معدالت المرافؽ الصحية والمنتشرة عمى كامؿ مناطؽ ليبيا باإلضافة إلى
األعداد اليائمة مف العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية وانخفاض نسبة الوفيات في المواليد واألطفاؿ كما ىو
موضح بالجدوؿ رقـ (.)7
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الجدول رقم( :)7المؤشرات الصحية في ليبيا.
المؤشرات الصحية

التقديرات

معدؿ أسرة المستشفيات لكؿ  106000نسمة

)% 37 (2009

معدؿ وحدات ومراكز الرعاية لصحية األولية لكؿ  106000نسمة

)% 2.6 (2009

اجمالي القوة العاممة بو ازرة الصحة

)134,289 (2013

معدؿ األطباء البشريوف لكؿ  106000نسمة

)% 20 (2010

معدؿ أطباء األسناف لكؿ  106000نسمة

)% 6 (2010

معدؿ الصيادلة لكؿ  106000نسمة

)% 6 (2010

معدؿ الممرضوف والممرضات والقاببلت لكؿ  106000نسمة

)% 71 (2010

معدؿ السرير لكؿ عشرة االؼ مواطف

)37 (2013

معدؿ المرفؽ الصحي لكؿ عشرة االؼ مواطف

)2.6 (2013

معدؿ االنفاؽ عمى قطاع الصحة مف الناتج المحمي االجمالي

)% 4 (2013

المصدر :التقرير االحصائي السنوي لو ازرة الصحة 2013
مف ناحية أخرى ،تذبذب االنفاؽ الكمي عمى قطاع الصحة منذ العاـ  1996حيث ىيمف القطاع العاـ باألساس في حيف
انخفضت مشاركة القطاع الخاص ،ورغـ ىذه المؤشرات اإليجابية ،عانى قطاع الصحة مف ضعؼ شبكة الرعاية
الصحية األولية وخاصة في المدف الرئيسية ولـ تؤخذ المناطؽ الجنوبية في االعتبار في تقديـ الرعاية الصحية حيث تـ
االعتماد عمى العامميف االجانب في المجاؿ الصحي باألساس في حيف ذىب جزء كبير مف االنفاؽ الصحي لصالح

عبلج المواطنيف الميبييف في الخارج.
 6.1.2التحديات الناشئة

إثر احتداـ الصراع واالضطراب السياسي في الببلد فيما بعد ثورة فبراير  ،2011وتزايد أعداد النازحيف داخؿ الببلد

حاليا مف النقص الشديد
وغير النازحيف مف السكاف المتضرريف مف النزاع والبلجئيف والمياجريف ،يعاني القطاع الصحي ً
في األدوية والعجز عف توفير الرعاية الصحية الكافية لمجميع مما أدى إلى انتشار األمراض الخطيرة .وقد قدر عدد

المحتاجيف لمرعاية الصحية بحوالي  169مميوف شخص أكثريتيـ مف النساء واألطفاؿ وخاصة في الجنوب وقد توقؼ

حوالي  %18مف عيادات الرعاية الصحية االساسية و %20مف المستشفيات كما عجت المستشفيات العامة بالمرضى
في حيف انخفضت مواردىا وامداداتيا الطبية نتيجة انخفاض االنفاؽ الحكومي ومحدودية االستثمار في القطاع
الصحي.
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فيما يخص الصرؼ الصحي ،ارتفعت نسبة المتصميف بشبكات الصرؼ الصحي في ليبيا خبلؿ العقديف الماضييف
لتصؿ إلى حوالي  %97في المناطؽ الحضرية وفقَا لبيانات البنؾ الدولي باإلضافة إلى األمـ المتحدة حيث أشارت إلى
أف ليبيا تمكنت مف تحقيؽ اليدؼ االنمائي الخاص بالصرؼ الصحي بحموؿ عاـ  2015في حيف لـ تتوفر المعمومات
الخاصة بشبكات المياه ويأتي ذلؾ نتيجة االستثمارات الميبية الضخمة في الفترة الماضية حيث بمغت نسبة السكاف الذي
تـ ايصاليـ بالصرؼ الصحي  %31منذ العاـ .ويوضح الشكؿ التالي( )9تقسيـ المساكف وفقا لوسيمة الصرؼ الصحي
المستخدمة.
الشكل رقم ( :)9التوزيع النسبي لؤلسر الميبية حسب وسيمة الصرؼ الصحي بالمسكف.
0.96

44.74

54.3

أخزى

خزان خبص

الشبكة العبمة

المصدر :التقرير االحصائي السنوي لو ازرة الصحة لمعاـ 2013
ومف الناحية المؤسسية ،تمثمت جيود ليبيا في صياغة االستراتيجية الوطنية لممياه 2025 -2000ـ في عاـ 1990
وتـ اعتمادىا في  2005مع انشاء الييئة العامة لمموارد المائية بالتوازي مع جياز تنفيذ مشروعات االسكاف والمرافؽ
المعني بتنفيذ البنية التحتية ومشروعات االسكاف الحديثة لممجتمعات الحضرية بما في ذلؾ شبكات المياه والصرؼ
الصحي .وقد تأسست الشركة العامة لممياه والصرؼ الصحي في عاـ  2008كشركة ممموكة لمدولة بغرض إنشاء
مخططات لمبنية التحتية وصيانة أنابيب الصرؼ الصحي وأنابيب المياه لتصؿ لممواطنيف وكذلؾ جباية رسوـ المياه

والصرؼ الصحي مف المستفيديف ،وتميزت حوكمة قطاع الصرؼ الصحي بالمركزية الشديدة سواء مف ناحية التخطيط
أو الميزانية في حيف تتولى ثمانية وحدات ادارية اقيميمية التشغيؿ والصيانة.
ومف التحديات التي واجيتيا ليبيا عدـ كفاية عمميات التشغيؿ والصيانة لمحطات معالجة مياه الصرؼ الصحي ،وقمة
وجود شبكات الصرؼ الصحي في بعض المناطؽ ،وتصريؼ النفايات الحضرية السائمة غير المعالجة في البحر
باإلضافة إلى كميات كبيرة مف مياه االنسياب السطحي في المناطؽ الحضرية يتـ تصريفيا ايضا في البحر ،وفي قطاع
النفايات ،تنخفض كفاءة تجميع النفايات البمدية ويتـ التخمص منيا في مكبات ال يتـ التحكـ فييا باإلضافة إلى ضعؼ
االجراءات الصحية المتخذة عمى مدافف النفايات وتموث البحر مف النفايات الصمبة ومياه الرشح .وعبلوة عمى ذلؾ،
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ىناؾ غياب لمرافؽ تجميع ومعالجة مياه الصرؼ الصناعي وغياب المرافؽ المناسبة لمتخمص مف النفايات الصناعية
الصمبة في الوحدات الصناعية المجاورة لممناطؽ الحضرية والسكنية.
ونتيجة الصراع السياسي في الببلد بعد ثورة فبراير  ،2011تزايد العجز في شبكات الصرؼ الصحي ونظـ المعالجة
نتيجة عدـ توافر موازنات الصيانة المطموبة ومشاكؿ متعمقة بإمكانية توصيؿ الخدمات باإلضافة إلى نزوح عدد كبير
مف السكاف مما أدى إلى زيادة الضغط عمى البنية التحتية الرديئة في العديد مف المجتمعات المضيفة وتنامي المخاطر

الصحية لؤلشخاص المتضرريف خاصة لمنازحيف المذيف يعيشوف في المساكف الجماعية والمدارس التي تستخدـ كمراكز
إيواء والشقؽ غير المكتممة.
 1.1.2الرؤية المستقبمية

وفي ىذا اإلطار مف استنزاؼ الخدمات الصحية وارتفاع خطر انييار الصرؼ الصحي ،مف الضروري العمؿ وبشكؿ

سريع عمى تظافر جيود القطاعيف العاـ والخاص وتحديد مسؤولية كؿ منيما بشكؿ واضح ،وفي ىذا الجانب يجب عمى
القطاع العاـ أف يتحمؿ مسؤوليتو تجاه تأدية دوره وعمى األخص في الجانب األوؿ وىو الرعاية الصحية والتي يجب أف

تكوف مف مسؤولية الدولة ،كما يجب تطبيؽ المعايير التخطيطية عمى إنشاء المرافؽ الصحية عمى مستوى القطاعيف
العاـ والخاص وبشكؿ يمكنيا مف تأدية دورىا عمى أكمؿ وجو في االتجاىيف األفقي والرأسي في آف واحد وبشكؿ يتفؽ
مع متطمبات المجتمع واحتياجاتو في ىذا المجاؿ.
ومف خبلؿ اإلحصائيات السابقة وما طبؽ مف مؤشرات تخطيطية خبلؿ الفترة السابقة فإف المرحمة القادمة تستوجب
تطبيؽ معايير ومؤشرات محددة طبقاً لمبعديف المستيدفيف ( الزمني والمكاني ) ،وبما يخدـ النمو السكاني المتوقع ،كما
أف الحفاظ عمى المنشآت القائمة واجراء الصيانة الدورية ليا وتطويػر معداتيا يساىـ وبشكؿ فعاؿ في التغمب عمى
الكثير مف الصعوبات والمخاطر ،وأيضاً إنشاء المستشفيات العبلجية المتخصصة سواء عف طريؽ القطاع العاـ أو

الخاص التي قد تؤدي دورىا بنجاح أكثر بكثير مف المستشفيات العامة.
 5.2تعزيز الحصول عمى الطاقة المنزلية النظيفة.
 0.5.2التقدم المنجز

اىتماما خاصا بتوفير الكيرباء لسكانيا وتمبية احتياجات قطاعاتيا الصناعية والزراعية حيث سعت إلقامة
أولت ليبيا
ً
شبكة كيربائية متكاممة لمتوزيع عمى مستوى الببلد كما ىو موضح بالشكؿ رقـ ( ،)10وقد ساىمت العائدات النفطية في
تنفيذ مخططاتيا التنموية إلى حد كبير حيث تمكنت في عاـ  2010مف اقامة  14محطة كيرباء أساسية وبمغت قدرتيا

االنتاجية  66300ميغاوات موزعة بيف المولدات البخارية ( ،) %20توربينات الغاز ( ،)%43والدورة المركبة () %37

في حيف بمغ معدؿ استيبلؾ الفرد لمكيرباء حوالي  46651كيمووات/الساعة وأقصى درجة لمطمب  56760ميجاوات

ووصؿ معدؿ النمو السنوي لمكيرباء  %8مع معدؿ الوصوؿ لمكيرباء حوالي  .%99كذلؾ ،توزع استيبلؾ القطاعات
المختمفة لمكيرباء كالتالي :المنازؿ ( ،)%36الصناعة ( ،)%14التجارة ( ،)%14الزراعة ( )%13وباقي االستخدامات
األخرى (.)%23
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الشكل رقم ( :)01تطور انتاج الكيرباء ()2010-2000

المصدر :الشركة العامة لكيرباء ليبيا ([17] )GECOL
 6.5.2الرؤية المستقبمية

ونتيجة لمموقع الجغرافى لميبيا فانيا تتمتع بضوء الشمس طوؿ العاـ وتتزود  -ببل حدود  -بالطاقة الشمسية اذا ما تـ
استعماؿ واالستفادة مف الطاقة الشمسية عمى نطاؽ واسع ،كما اف الظروؼ مواتية الستخداـ طاقة الرياح وباالخص
بالمناطؽ الريفية الجبمية ،وقد تـ البحث في استخداـ وتسخير الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة لمطاقة ودراستيا
خبلؿ العقود االخيرة ،وقد لعبت المنظمة العالمية لمطاقة التي يوجد ليا فرع بمدينة طرابمس دو اًر ميما بيذا الخصوص،

وبالرغـ مف أف تسخير الطاقة الشمسية مف خبلؿ نظـ الفوتوفولتؾ بالمناطؽ السكنية والتجارية لتوليد الكيرباء وتسخيف

المياه والتيوية ليا مستقبؿ باىر غير اف استعماالتيا تعتبر محدودة جدا حتى اآلف.
وقد تـ إنشاء بعض المشروعات بغرض التجربة باستخداـ الطاقة الشمسية ،مثؿ تركيب خبليا شمسية لتسخيف المياه
قرب بنغازي ،كما تـ استخداـ الطاقة الشمسية بشكؿ محدود مف قبؿ شركة البريد واالتصاالت لتزويد محطات

( الميكروويؼ ) فى المناطؽ البعيدة التابعة ليا بالطاقة .باإلضافة إلى ذلؾ ،انشأت الييئة العامة لمطاقة المتجددة في

عاـ  2007والتي أصبحت و ازرة الكيرباء والطاقة المتجددة بحموؿ عاـ  .2011كذلؾ ،تـ التعاقد عمى اقامة عدة مزارع
لمرياح اباف فترة حكـ القذافي حيث تبنى النظاـ الحاكـ خطة لتوليد  165جيجاوات مف طاقة الرياح بعاـ  2020ورغـ
اندالع الصراع السياسي في الببلد ،مازالت ىذه الخطة قائمة حيث تـ اختيار مدينة درنة كبداية نتيجة لقوة سرعة رياحيا

وتسييبلت الميناء وذلؾ بالتعاوف مع القطاع الخاص.

تعتبر الطاقة الشمسية والرياح مصادر متجددة لمطاقة ،وتعد مف انماط الطاقة البديمة عف النفط والغاز باعتبارىا مصادر
غير متجددة ،وبما اف النفط ومشتقاتو يعتبر البند الرئيسي لمصادرات وىو بالتالي المصدر الرئيسي لمعممة الصعبة ،فانو
مف المصمحة الوطنية ومف الناحية االقتصادية اف يتـ العمؿ عمى االستفادة القصوى مف الموارد المتاحة في تطوير
وايجاد مصادر طاقة بديمة تكوف متجددة وذلؾ لمواجية االحتياجات المحمية المتزايدة عمى الطاقة .وىذا التوجو مف شأنو

اطالة فرص تصدير النفط ومشتقاتو والغاز الطبيعي.
ولعؿ أىـ األسباب الرئيسية التي حدت في السنوات الماضية مف استخداـ الطاقة الشمسية ىو استمرار دعـ الدولة
لتكمفة الطاقة الكيربائية ،وكذلؾ المعمومات غير الكافية ،والقصور في تنفيذ اإلنشاءات الخاصة بالطاقة الشمسية،
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غير اف انتاج نظـ الخبليا ( الفوتوفولتؾ ) الضوئية في الببلد ىو االف قيد الدراسة والبحث ،ويعتبر تسخير الرياح في
توليد الطاقة ذو مستقبؿ واعد ايضا وخاصة في المناطؽ الزراعية ،ولكى تتـ االستفادة مف الرياح في توليد الطاقة

وتطوير وسائميا فإف الحاجة تدعو إليجاد وصياغة اىداؼ وسياسات وبرامج محددة بما فييا تخصيص اماكف لممعدات
والتجييزات المطموبة لذلؾ.
 2.2تعزيز الوصول إلى وسائل النقل المستدامة.
 0.2.2التقدم المنجز

يعد قطاع النقؿ أحد القطاعات الحيوية بميبيا التي تـ اإلنفاؽ عمييا بسخاء عمى مدى العقود الثبلثة الماضية حيث
بمغت أطواؿ الطرؽ في ليبيا في عاـ  246484 ،1996كـ كميا معبدة في حيف وصؿ إجمالي المركبات العاممة إلى

 164566209مركبة ،وقد تـ تطوير النقؿ البرى لتحسيف التكامؿ بيف جميع المناطؽ بالببلد ولموصوؿ إلى مصادر

الثروة االقتصادية ،وقد تـ توفير حمقات الوصؿ الرئيسية لبلتصاالت والتجارة الداخمية والخارجية وذلؾ عف طريؽ بناء
شبكة ضخمة مف الطرؽ والموانئ والمطارات ومحطات االتصاالت .واالستثمارات في مجاؿ المواصبلت تحتاج إلى
المحافظة عمييا وصيانتيا لضماف استمرار تقديـ الخدمات بطريقة فعالة وتكمفة منخفضة ،وكاف ىدؼ ليبيا مف التخطيط
الوطني لممواصبلت والنقؿ في سياؽ التنمية المكانية ىو التأكد مف أف كافة المشاريع االستراتيجية لممواصبلت

واالستثمارات التي يتـ تنفيذىا حسب األولوية واألمور المتعمقة بمواقع ىذه المشاريع تتمشى مع االست ارتيجية الوطنية
الشاممة لتنمية وتطوير التجمعات السكانية.
واليوـ تسعى العديد مف الدوؿ إلي تبني سياسات تعمؿ عمى استدامة البيئة مف خبلؿ خمؽ بنية تحتية وشبكة مواصبلت
عصرية واستخداـ وسائؿ نقؿ مستدامة وصديقة لمبيئة مثؿ المركبات التي تعمؿ بوقود الديزؿ الصديؽ لمبيئة والمركبات
الكيربائية الصديقة لمبيئة كذلؾ استخداـ قطارات المترو التي تعمؿ بالكيرباء واستخداـ الطاقة الشمسية في إنارة

الشوارع ،أما الدوؿ المتقدمة فتسعى إلى استخداـ القطارات التي تعمؿ بقوة الرفع المغناطيسي واستخداـ السيارات ذاتية
القيادة.
 6.2.2التحديات الناشئة

منذ بداية العقد الماضي تعثرت خطة الدولة في تطوير قطاع المواصبلت نتيجة لبلنخفاض الشديد في مخصصات

التنمية الوطنية تبعا النييار اسعار النفط مع بداية الثمانينات ،ومنذ ذلؾ الحيف لـ تحدث اي زيادة في مستوى االنفاؽ

عمى القطاع ،ويتوقع اف يظؿ منخفضا في المستقبؿ المنظور باستثناء الطرؽ اإلقميمية ومشروع السكؾ الحديدية ،وفى
نفس الوقت فاف الطمب عمى خدمات النقؿ متزايد باستمرار مما يزيد مف الضغوط عمى إدارة وسائؿ المواصبلت القائمة.

ففي بداية العاـ  ،2003تـ رفع الحظر عف ليبيا وبدأت مظاىر الزيادة في اسعار النفط بالظيور ودخمت ليبيا في
اتفاقية التجارة العالمية وتـ اقرار جممة مف التوجيات الجديدة تيدؼ في مجمميا إلى خصخصة قطاعي الخدمات

واالنتاج واالستفادة مف موقع ليبيا الجغرافي الذي يؤىميا ألف تكوف معب اًر وشرياناً حيوياً لممواصبلت البرية والبحرية
والجوية ،وىو ما أدى إلى وضع جممة مف السياسات لمعظـ القطاعات الخدمية واالنتاجية بالببلد شممت قطاع النقؿ

الصفحة  59مف 69

التقرير الوطني لدولة ليبيا لمموئؿ الثالث لمعاـ 2016

بأنماطو المختمفة الذي اقترح إلدارتو جممة مف السياسات تمحورت حوؿ توسيع قاعدة الممكية وفتح الباب اماـ القطاع
االىمي لممساىمة في تسيير دفة المناشط االقتصادية في ىذا المجاؿ.

وتمثمت السياسات العامة المكممة لسياسة النقؿ والمواصبلت في إنشاء ىيكؿ تنظيمي ( و ازرة المواصبلت والنقؿ ) يعمؿ

عمى تحقيؽ التكامؿ االستراتيجي لمنقؿ عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية تندرج في اطاره ىيئات ومصالح
تتمتع بقدر ٍ
كاؼ مف االستقبللية المالية واإلدارية بما يكفؿ تناسب صبلحياتيا مع المسؤوليات المسندة ليا.
اضطبلع الدولة بالدور االساسي في إنشاء وتمويؿ وتحديث وصيانة البنى التحتية والتدريب والتكويف والنشاطات البحثية

بما يكفؿ االستجابة لمتطمبات النقؿ المختمفة ألداء دورىا عمى الوجو المطموب.

اال اف نتيجة التخبط وغياب التخطيط االستراتيجي ،لـ يتطور قطاع النقؿ بالقدر الكافي لذا ،عمدت و ازرة النقؿ
والمواصبلت بعد  2011إلى إعادة ىيكمة القطاع بإعادة تبعية األجيزة عف مختمؼ قطاعات النقؿ ليا بغرض تحقيؽ
المصمحة العامة ولكف مع غياب األمف في الببلد تزداد صعوبة إصبلح القطاع بشكؿ عاـ ،كما أف األحداث التي مرت

بيا الببلد منذ  2011جعمت مف الصعب تطبيؽ أية سياسة أو برامج تعمؿ عمى الرفع مف مستوى قطاع النفؿ
والمواصبلت ،االمر الذي يتطمب ضرورة العمؿ عمى النيوض بقطاع النقؿ وتبني سياسات تحقؽ بيئة مستدامة
واستخداـ وسائؿ نقؿ صديقة لمبيئة.
 1.2.2الرؤية المستقبمية

تتضمف الرؤية المستقبمية لمنيوض بقطاع النقؿ والمواصبلت وتعزيز الوصوؿ لوسائؿ نقؿ مستدامة عدد مف اإلجراءات

والسياسات التي تـ اعتمادىا ضمف سياسات التنمية المكانية  2030-2006منيا:

 تحسيف اليياكؿ التنظيمية وتطوير التشريعات القائمة بما يكفؿ تشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة
وتشغيؿ مشروعات النقؿ لتقديـ أفضؿ الخدمات في اطار تحقيؽ مستوى عاؿ مف األماف والسبلمة والحفاظ
عمى البيئة.

 اعادة النظر في التشريعات ذات العبلقة غير المباشرة بمختمؼ انماط النقؿ بما يضمف بيئة خدمية تكاممية
منسجمة ومستدامة.
 تحرير الخدمات المصرفية بما يضمف تقديـ الخدمات البلزمة لممستثمر الوطني واألجنبي في مشروعات
النقؿ وفؽ ضوابط وأساليب تمويمية جاذبة.

 تحسيف الميارات الفنية لمقوى العاممة الوطنية في قطاع النقؿ ومراقبة كفاءتيـ وسموكياتيـ ونشر الوعي
باألنظمة وتطبيؽ المواصفات القياسية والموائح التشغيمية بحزـ في مشروعات ووسائؿ النقؿ.
 استغبلؿ الرسوـ والعوائد السيادية لقطاع النقؿ في برامج الصيانة لحماية االستثمارات في القط ػػاع والمحافظة
عمييا.

 تبني معايير ونظـ فحص وتدقيؽ متطورة في مشروعات ووسائؿ النقؿ بحيث تكوف صديقة لمبيئة لمحد مف
اآلثار السمبية لخدمات النقؿ عمى البيئة.
 تطوير دور التأميف وتعزيز أدواتو وآلياتو المحمية بما يسيـ في رفعيا إلى المستوى الدولي بما يكفؿ بيئة
تشغيمية تتيح ضمانات مناسبة لقطاع النقؿ وأدواتو وبما يمكنيا مف تغطية المخاطر المرتبطة بنشاطات
النقؿ.
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 7.2ممخص اإلسكان والخدمات األساسية :مسائل وتحديات لجدول أعمال حضري جديد

المحور

الرئيسي

التقدم المنجز
البند وعمميات التحضر
تحسيف أحواؿ األحياء الفقيرة
ومنع تكونيا
تعزيز الوصوؿ إلى المسكف
المبلئـ

ضعيف

عالي

معرفة





لمياه الشرب اآلمنة

غير

معرفة

محددة

غير

محددة





ضماف الوصوؿ المستداـ
القضايا

متوسط

التحديات الناشئة

الرؤية المستقبمية









ضماف الحصوؿ المستداـ
عمى خدمات الصحة







والتصريؼ األساسية
تعزيز الحصوؿ عمى الطاقة
المنزلية النظيفة
تعزيز الوصوؿ إلى وسائؿ
النقؿ المستدامة
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سابعا – المؤشرات
المؤشرات

1996

2006

6013

النسبة المئوية لؤلسر الذيف يعيشوف تحت خط الفقر.

)20.4 (1992

)12.6 (2003

)6.5 (2015

النسبة المئوية لسكاف الحضر الحاصميف عمى السكف

% 67

المبلئـ.

النسبة المئوية لؤلشخاص الذيف يسكنوف في مناطؽ
حضرية ويحصموف عمى مياه شرب آمنة سواء أف

% 88.9

كانت مف شبكة المياه العامة او آبار مياه او خزانات

% 97.6

% 90

مياه االمطار.

النسبة المئوية لؤلشخاص الذيف يسكنوف في مناطؽ

حضرية ويحصموف عمى خدمات صرؼ صحي

% 99

% 96

مربوطة بالشبكة العامة او خزاف خاص.
بالرغـ مف

عدـ وجود

إحصائيات دقيقة .يتـ جمع
النسبة المئوية لؤلشخاص الذيف يسكنوف في مناطؽ
حضرية ويحصموف عمى خدمات جمع النفايات
المنتظمة.

النفايات

بشكؿ

منتظـ

بجميع ُمدف ليبيا .ولكف ال
يتـ التخمص مف ىذه
النفايات بالشكؿ الصحيح

وطبقاً

لمعايير

البيئة

بالرغـ مف نقص

بالرغـ مف نقص

اإلحصائيات الدقيقة،

اإلحصائيات الدقيقة ،يتـ

يتـ جمع النفايات بشكؿ

جمع النفايات بشكؿ منتظـ

منتظـ بجميع ُمدف

بمعظـ ُمدف ليبيا.

ليبيا.

لمتخمص مف النفايات.
تـ اعتماد سياسات

تـ اعتماد سياسات لتشجيع

الطاقات النظيفة ولـ يتـ

يتـ تطبيقيا بشكؿ واسع نظ ًار

لتشجيع استخداـ

النسبة المئوية لؤلشخاص الذيف يسكنوف في مناطؽ
حضرية ويحصموف عمى الطاقة المنزلية النظيفة.

تطبيقيا بشكؿ واسع

استخداـ الطاقات النظيفة ولـ
لمظروؼ التي تمر بيا الببلد.

بعد.
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تابع سابعاً  -المؤشرات
1996

المؤشرات

النقؿ العاـ شبو منعدـ منذ
نياية الثمانيات وخاصة
النسبة المئوية الذيف يسكنوف في مناطؽ حضرية
ويحصموف عمى النقؿ العاـ.

المدف ويعتمد
داخؿ ُ
المواطنوف في تنقبلتيـ

المدف عمى
داخؿ وخارج ُ
سيارتيـ الخاصة.

6013

2006
تـ اعتماد السياسة
المكانية -2006
 2030والتي وضعت
سياسات لتشجيع النقؿ
العاـ ولكف نظ اًر

ال وجود لمنقؿ العاـ داخؿ أو
المدف.
خارج ُ

لظروؼ الدولة لـ يتـ

تطبيؽ أي منيا بعد.

مستوى البلمركزية الفعالة البلزمة لمتنمية الحضرية

تـ اعتماد قانوف الحكـ

المستدامة والتي تقاس ب ‘1 ’ :النسبة المئوية

المحمي رقـ  59لسنة 2012

لمسياسات ’والتشريعات المتعمقة بالقضايا الحضرية

تـ اعتماد سياسات

التي شاركت في صياغتيا الحكومات اإلقميمية

لتشجيع البلمركزية

والمحمية منذ عاـ  1996وحتى الوقت الحاضر؛ ’

بالسياسة المكانية

 ‘2النسبة المئوية لمدخؿ والنفقات المخصصة

.2030-2006

لمحكومات المحمية واإلقميمية مف الميزانية

والذي يحدد دور البمديات
ومشاركتيا بالتنمية الحضرية
المستدامة كما حدد موارد

البمديات والنفقات واإليرادات
المحمية .ولكف لظروؼ الببلد

الوطنية؛ ’  ‘3النسبة المئوية لنفقات السمطات

الحالية لـ يتـ التطبيؽ بشكؿ

المحمية التي تغطى مف اإليرادات المحمية.

فاعؿ بعد.

النسبة المئوية لسطات المدينة والسمطات اإلقميمية
والوطنية التي نفذت سياسات حضرية تدعـ التنمية

االقتصادية المحمية وايجاد فرص عمؿ الئقة وسبؿ
كريمة لكسب العيش.

تـ اعتماد والعمؿ بالمخطط
الوطني الطبيعي طويؿ
المدى  2000 - 1981أو

ما يعرؼ بمخططات الجيؿ
الثاني.

تـ اعتماد السياسة
المكانية - 2006

 2030أو ما يعرؼ
بمخطط الجيؿ الثالث.

لمظروؼ التي تمر بيا الببلد
لـ يتـ بعد االنتياء مف جميع
المخططات الحضرية لؤلقاليـ
التخطيطية األربعة (الجيؿ
الثالث).

النسبة المئوية لسطات المدينة والسمطات اإلقميمية
التي اعتمدت أو نفذت سياسات أو استراتيجيات
تتعمؽ ’بالسبلمة واألمف الحضرييف.
النسبة المئوية لسطات المدينة والسمطات اإلقميمية
التي نفذت خططاً وتصميمات لمدف مستدامة ومرنة

تتميز ’بالشموؿ وتستجيب لمنمو السكاني الحضري
بشكؿ مبلئـ.
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تابع سابعاً  -المؤشرات
المؤشرات

1996

2006

6013

مقدار الناتج المحمي اإلجمالي الوطني الذي ينتج في
المناطؽ الحضرية.
معدؿ البطالة بيف الشباب.

% 42.9

نسبة إىدار المياه نتيجة التسريبات مف شبكات

% 44

)% 19 (2012
% 35

التوزيع ووصبلت المياه غير القانونية.
نسبة االستثمارات في قطاع اإلسكاف مف إجمالي

% 20

االستثمارات.
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ثامنا -خالصة التقدم المنجز والتحديات الناشئة والرؤية المستقبمية لقضايا محاور التقرير الوطني لمتنمية الحضرية في
دولة ليبيا لمموئل الثالث عام 6102

التقدم المنجز
المحاور

المسائؿ

الديموغرافية
ُ
الحضرية

المسائل الديموغرافية

ضعيف

إدارة التحضر السريع



إدارة الروابط الريفية الحضرية











التعامؿ مع احتياجات الشباب الحضري



تمبية احتياجات كبار السف


































التصدي لتغير المناخ







خفض مخاطر الكوارث







خفض مستوي االزدحاـ المروري







تموث اليواء



المستداميف.

تحسيف ادارة االراضي الحضرية بما في

ذلؾ معالجة الزحؼ الحضري العشوائي.

تعزيز انتاج الغذاء في المناطؽ
الحضرية

التصدي لتحديات التنقؿ في المناطؽ

الحضرية.

تعزيز القدرات التقنية لتخطيط المدف



وادارتيا.

البيئة

والتحضر

تعزيز التشريعات الحضري
اإلدارة

والتشريعات
الحضرية



تطبيؽ البلمركزية وتعزيز السمطات

المحمية

تعزيز المشاركة وحقوؽ اإلنساف في
التنمية الحضرية

تعزيز الشموؿ االجتماعي والمساواة













الصفحة  65مف 69



غير
محددة




ضماف التخطيط والتصميـ الحضرييف

الحضري

معرفة



الحضرية

والتخطيط

عالي

معرفة

غير

محددة



إدراج المسائؿ الجنسانية في التنمية

األراضي

متوسط

التحديات الناشئة

الرؤية المستقبمية
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تابع ثامناً  -خبلصة التقدـ المنجز والتحديات الناشئة والرؤية المستقبمية لقضايا محاور التقرير الوطني لمتنمية الحضرية في
دولة ليبيا لمموئؿ الثالث عاـ 2016
التقدم المنجز
المسائل الديموغرافية

المحاور

تعزيز وتحسيف الوصوؿ إلى تمويؿ
االقتصاد

الحضري

السكف

إيجاد فرص عمؿ الئقة وسبؿ كريمة

لكسب العيش

تحسيف أحواؿ األحياء الفقيرة ومنع

تكونيا

تعزيز الوصوؿ إلى المسكف المبلئـ

ضعيف

والخدمات
األساسية

خدمات الصحة والتصريؼ األساسية

تعزيز الحصوؿ عمى الطاقة المنزلية
النظيفة

تعزيز الوصوؿ إلى وسائؿ النقؿ
المستدامة

معرفة













غير
محددة






اآلمنة

ضماف الحصوؿ المستداـ عمى

عالي

معرفة

غير

محددة



ضماف الوصوؿ المستداـ لمياه الشرب

اإلسكاف

متوسط

التحديات الناشئة

الرؤية المستقبمية
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تاسعا -الممارسات الجيدة
 .0تقرير عن مشروع مدينة البريقة الجديدة ،أحد أىم المشاريع السكنية التي نفذت في ليبيا.
مشروع مدينة البريقة الجديدة ىو مشروع سكني ضخـ مف ضمف مشاريع و ازرة النفط ،وتنفيذ شركة أنكا التركية ،بدء العمؿ فيو

شير مايو  1986وانتيى العمؿ بو في شير أغسطس  ،1993وبمغت قيمة العقد اإلجمالية  550مميوف دوالر أمريكي،

ويتألؼ المشروع مف  2666وحدة سكنية بنمط فيبل مف طابؽ واحد وطابقيف ،ويتضمف  19نموذج تصميمي لموحدات
السكنية ،باإلضافة لمباني الخدمات االجتماعية والثقافية والصحية والتجارية ،مثؿ المدارس محبلت السوبر ماركت ،والعيادات
ومكاتب البريد ووحدات الخدمة األخرى كالمراكز الثقافية ،والمناطؽ الخضراء والتشجير وساحات لعب األطفاؿ ضمف
المجموعات السكنية ،ومبلعب كرة القدـ ومبلعب لمتنس ،وكذلؾ تضمف المشروع تنفيذ الطرؽ وجميع أعماؿ البنية التحتية

كاممة ،مثؿ التمديدات الكيربائية وشبك ة االتصاالت السمكية والبلسمكية ،ونظاـ غاز المدينة باإلضافة لمتجييزات الداخمية
لممباني والتأثيث الداخمي لموحدات السكنية ومباني الخدمات .وبمغت إجمالى المساحة المغطاة  4826000متر مربع.
وامتازت شبكة الطرؽ بالمدينة بتدرجيا بدءاً بالطرؽ الرئيسية يمييا التجميعية ثـ الطرؽ الموصمة لموحدات السكنية وفؽ النظاـ
الحمقي كما ىو موضح بالشكؿ  1والشكؿ .2

الشكؿ  .2الطرؽ الموصمة الحمقية بالمناطؽ السكنية.

الشكؿ  .1تخطيط شبكة الطرؽ بالمدينة

وامتاز مخطط المشروع بانسجامو وتمشيو مع طبيعة المكاف وتحقيؽ سيولة الحركة بواسطة شبكة ممرات لممشاة مريحة وآمنة
وكذلؾ وضوح التوجيو خبلؿ ىذه الممرات وسيولة الوصوؿ لمباني الخدمات كالمدارس والعيادات ،كما نجح المخطط في
تحقيؽ وحدة الجوار بيف القاطنيف مف خبلؿ سيولة االتصاؿ وتوفير الفراغات الشبو خاصة والفراغات العامة ضمف المجموعة
السكنية الواحدة وكذلؾ اماكف وقوؼ السيارات لكؿ وحدة سكنية وخمؽ نقاط تجميعية سيمة الوصوؿ ومريحة مثؿ ساحات
الخاصة بمعب االطفاؿ والحدائؽ مناطؽ الجموس الموزعة ضمف ىذه المجموعات ،كما استخدمت الخبليا الشمسية لتوفير

الطاقة لموحدات السكنية ويعتبر مف اوائؿ المشاريع التي ت ستخدـ الطاقة الشمسية ضمف خدمات الوحدة السكنية في ليبيا كما
أف نظاـ توصيؿ الغاز تـ وفؽ شبكة توزيع لكافة الوحدات.
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والشكؿ ( )3يوضح جزء مف المنطقة السكني والطرؽ الموصمة ليا ،أما الشكؿ ( )4فيوضح المستويات المختمفة لموحدات
السكنية والذي يظير تماشي التصميـ مع خطوط الكنتور بالموقع.

الشكؿ  .3جزء مف المنطقة السكنية والطرؽ الموصمة.

الشكؿ  .4المستويات المختمفة لموحدات السكنية وتماشييا مع خطوط الكنتور بالموقع.
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